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tlAn münderecahndan mes'uliyet kabul edilmez ... Cumhuriyetin ve Cümhtıriyet eserlerinin bekçisi ıabahlan çıkar $iyasi gazetediT. YEN1 ASffi Matbaasında basılmıştır_ 

Harp karşısında Türkiye lngilizlere H gore Alman -Rus harbi 

Bir Fransız gazetesine göre T ürki- B. itlerle genera terin .... ., 
yenın muharebeye girmesini icap as ıldı diyo 1 

ettirecek ortada h!Ç bir sebep yoktur Cenup cepht'si B-a-şk_u_m_a_n_d-aı_n_M;r-eş-al-Fo_n_"_B_ock,, azledilmiş 
r 

Tehlikeli Ru~ fi.losu Türkiyeye PUS K!NAATI Büyiı-.k-A.lman kuv-

Gı.dı·şt. ıltıca_::se ı:lt>... Stalingrad vetleri Rusyadan ha-
suıh IJozulmıyacalıtD'.. tıva 011 nakledilecek? 
sııahJı rürıı bitaraııı- Almanlara ---·---Fiyatların alabildiğine 

yülıselişini 
durdurmalı gerelıtir 

Yurtta fil'·at durumunun çok üzünti.i 
-weri<'i bir gelişme gösterdiği gizlene
mez. Devlet piyasanın norma) bir duru
ma girmesi iı;in en geniş bir düşünceye 
uyarak kısıntaJarm çoğunu kaldırmış, 
fiyat1arm kendi kendine düzenlenmesi
ni istemiştir. Fakat hala bu anıa<'a eri~il
mis değildir. 

İlk zamanlarda. kısıntılarm kaldınl
ması üzerine, fiyatların az çok yüksel
mesi tabii idi. Ancak öyle umuluyordu 
ki lm artı~ yayaslıyacak ve nihayet büs
bütün durarak fiyatlar kararlı bir hal 
ala<'aktı. Hükümetin miistahsil ,·c tüc
carı fiyat bakımmdan hemen hemen 
serbest bırakmnsınm mucip sebebi de 
im idi. 

Hemen suuu kaydedelim ki bunun 
J.ciyJc olmamasına amil olanlar, ihtiyaç 
111addelerinin ve berşeyin fiyatım alabil
t1iğine yükseltenler kendi bastıkları dalı 
lu."Slltektedirler. Çünkü bunun ka~·ıtsız 
•larak ve alabildiğine böyle gitmesine 
maddeten imkfın yoktur. Toprak mah-
5ul1erinin değerlenmesi ve Türk çiftt;i
s;inin bu yıllarda fazla para kazanıp be
lini doğrultması hepimiz.in istediğimiz 
bir şeydir. Bu uiurda ağır fedakarlıkla
ra da katlanılmaktadır. Bunun kar~ılığı 
ise piyasada bolluk olmalıdır. 

Zaten gıda maddelerinin, gi)·ecck e~
yası satışının tamamen serbest olması 
bunların memlekette bütün ihtiyaçları 
•ar~ılıyacak derecede bulunduğu kazi
;yesine dayanu:. Yoksa bütün yurtta!?la
l'm jhtiyacına yetecek bollukta olmwan 
:ıaruri ihtiyaç maddelerinin hiç bir kay
alc bağlı olmaksızın serbest olması istih
'31 mevsiminin ilk zamanlarında piyasa
yı beslese bile stokların tükenmesi ve
ya • daha kötüsii - gizlenmesi neticesine 
varır. Bu da arzın daima istekten aşal:rı 
lr;almasiyle fi~·atları yükselten en km·
\"etli amildir. 

On, on be~ gün içinde pirim: fiyatı

nın 130 kurustan 185 kuruşa fırlaması, 
sadeyağının kilosu 450 kuruşa <:ıkarak 
yine bulunamaması, zeytinyağının 150 
160 kurusa da)·anması, buna benzer di
ğer maddelerin ::.yni gidişe ayak uydur
Jnası kıc; için üzlinfü \"e hatta endi e ,·c
rct·ck belirtilerdir. 

Bizim kanaatimizce im durum bir ta
raftan facir aduıa 1iyakatli olmıyan ba7.l 
arnl'ılnrın uDur l;nka\ım, fi::ratl:ır biraz 
~aha yükselsin" diyerek ellerindeki ınnl
Lırı tutmal:ırından2 yani piyasa üzerine 
haksız bir bnskı yapmalarından, diğer 
taraftan bu gibi kiitiiliikleri önliyecek 
tt-.şkilatm azlığından ileriye gelmektedir. 
:K nrulması kararlaştırılan "E~e bölgesi 
hububatçılar birliğin ve cıEge bölgesi 
kuru sebzeciler birliği• gibi tcşekkiillcr 
bu ynrayı kapatabilirler. Çok sa:rıda ol
nıak \'c çabuk harekete geçmek ~arti~·le. 

Unutmamak gerektir ki her meslek 
~ibi ticaretin de zaruri bazı sartları var
dır. Tiiccann vazifesi satm ~ldığı malı, 
lıelirli ,.e haklı hir karla piyasaya çı
karmaktır. Bu kur yiizde 15. 20, veya 
25 olabilir. Biz rakamlar lizerinde mii
nak:ı..:a edecek dLğiliz. Fakat uBu malı 
yiizdc 25 karla elden çıkarırsam verine 
2~,1i fiyatın yenisini koynıunmn gibi bir 
diisiincc meşru olmnktnn uzaktır ve 
11cıkçn vurgunculuktur. Fiynt1arı yiik
seltcn. ııiynsayı siirekli darlık içinde tu
tan bu gibi düşiinceler ,.e hareketlerdir. 
Akıllı tacirler bu halin devamının ser
be ·t piyasa rejimini öldiirc<'cğiııi her 
kesten evvel bilirler. Bunun için piya
~n~·ı daimi olarak besl(!Jneği yalnız bir 
vn1.ifo ve şeref i..;i değil, ayni zamanda 
rnt>nCnat İ!;iİ bilmeleri gerektir. 

ğının manası •• 
Viş!, 23 (A.A) - Başyazısını Tlirki

' eye tahsis eden Tan gazetesi diyor ki: 
uFon Papen tarafından son yapılan 

beyanat, Türkiyenin vaziyetini milletler 
arası sahasının en önüne getirmiştir. 
Türkiye hakkınd<' çıkarılan bir c;ok şay!
alar, hadiselerin geli~i ile kendiliğinden 
boşa çıkmıştır. Türkiye meselesinin her 
Z<ı.man büyük ihtiyatla telakkisi lazım
dır. Türkiye bir lahza bile tarafsızlık 
siyasetinden uzaklaşmmnıştır. Bu siya
set evvelce merhum Dr. Refik Saydam 
tarafından nasıl takip edilmiş.se, $ükrü 
Saraçoğlu tarafından da ayni metanetle 
takip <'dilmekted:r. 
SİLAHLI TARAFSIZLIK 
Türkiye komşu memleketlerin .siya

setlerinin meddü ce1Jrlerine rağmen si
yasetinde hiç bir değişiklik gösterme

(Sonu Salıife 4. Siitun 4 tc) 

B. VILKININ TE ASLARI ---•---
S ov yet .genel kurma-
)71 la ve IJ. '' l\lolotof,, 

la görüştü -·-B. Stalin taraıından da 
lıabul edilecelı ... 

Moskova, 23 (A.A) - B. Vandel Vil
ki Kızılordu genel kurmayı ile görüş
müştür. Geçen pazar B. Molotof tara
fından kabul edilmiş ve uzun uzadıya 
görüşın üştür. 

Vilki B. Stalin tarafından da kabul 
edilecekse de bunun tarihi heni.iz belli 
değildir. 

geçmiyecek -·-Solıalı boğıqmaıa .. ının 
sonu: hançer darbesile 

veya lıurşunla ölüm •• 
Moskova, 23 (A.A) - Royterin hu

susi muhabiı·i y<ızıyor: 
Son 24 saat içinde Sovyetler arasında 

hasıl olan kanaat St.alingradın düşmiye
( Sahife 4, Sütun l de ) 

Rus zabitleri bir tarassut es714$tnda 

Zahire fiyatları vükseliyor 
-------------------- -

Sirketlerin kn· ., 
rnlmı1sı yakın •• 

---~'*----
Ticaret vekili Dr. Behçet Uzun İz-

mirde bulunduğu sırada verilen karar 
mucibince hububat ve zahirecilerin ku
racakları şirketler için hazırlıklar ya
pılmakladır. Hububat şirketi müteşeb
bL<> heyeti, yeni şirkete aza kaydına baş
lamış ve bir toplantı yapmıştır. Zahire 
şirketinin kurulması için de aynı suret
le aza kayıt edilmektedir. 

Şirkete dahil olacak azfı tamamlanın
ca şirketi teşkil edecek tacirler umumi 
heyet toplantılarını yapacaklar ve idare 
heyetlerini seçeceklerdir. Bu şirketlerin 
llkteşrin ayında faaliyete geçmiş bu
lunmaları lemin edilecektir. Şimdi for
mali te]erin ikmaline çalışılmaktadır. 

(Sonu Sahife 2. Si.itun l de) 

ALrtıANLARA BiR iHTAR 
----·----

" 8 n l ut halinde ~elip 
şe·h i ı·leri nizi tah

rip ~deceğiz,, -·-Nevyork, 23 (A.A) - General Elek-
trik müessesesi burada yeni bir Radyo 
postası açmıştır. 

Spiker Almanlara hitap ederek de
miştir ki: 

• - Hakikat si.zin şeflerinizin en zi
(Sonu Sahife 4. Siitun 3 te) 

Bir misal si)~·Jiyelim : Öyleleri \'ardır 
ki ellerinde yüz kuru~a mal olmuş ze~·
tin,yağı olduğu halde bunu 130 kuru a 
pi~·a!';nya <·ıknrmağı hir audallık sanır
L-ır. Çünkü kom~u yüz elli) c giizclce 
~atabilmc:-Idedir ,.e helki gerçekten 130 
kuruşa bu malı yerine koymağrl imldin 
ıia yoktur. Diirii-:t bir tücfar için bu 
itiisiincc <'ok saknttır, Eğer piyasa meş
tu bir kfırln 130 kur.11 a beslrnehilir c, 
y{iz f':lli kurus istiycnlcrin hnn•kctlerin
dcki haksıılık Jıemen göze <:nrımr 'e fi-

<Sonu Snhtfc 2, Sütun 6 da\ Amedkan tı~an kaleleri dağlan a§arak ilerliyorlar 

-·-B. Hitlerin bu f ilıPi genel 
lıurmayca çolı ıehlilıeli 
görüldüğü bildiriliyor 
Londra, 23 (A.'A) - Tarafsız yerler

den alınan haberlerden anlaşıldığına gö
re B. Hitlerle Generalleri arasında yeni
den anlaşmazlıklar başgöstermiştir. Va
kıa bu ihtilaflar ilk defa olarak çıkmı
yor. Fakat Hitlcr Genel Kurmayın tav
siye ettiği teıJbirleri ve ihtiyat tedbirle
rini dikkat gözüne almıyordu. Şimdi 
Hitler büyük kuvvetlerin doğudan ba
tıya nakledilmesi tasavvurundadır. Al
man Genel Kurmayı bunu çok tehlike
li buluyor. Çünkü doğuda henüz mağ-
lQp edilmemiş büyük Rus kuvvetleri Alman • Rus harbinden yeni bir göriiniis 
vardır. Alman kurmayına göre her şey---------------------------------
den evvel Rusların imhası lazımdır. 

STALtNGRAD DÜŞMEZSE 
Almanlar Stnlingradı zaptedemezler

se, askeri planlarını mühim surette de
ğiştirmek zorunda kalacaklardır. Bu su
ile Voronejdeki Almanlar çok güç bir 
durum ile karşılaşacaklardır. 
MAREŞAL FON BOCKUN AZLl 
Stıokholm, 23 (A.A) - Süvenska De

(Sonu Sahife 4, Sütun 2 de) 

~..._...,-·-·-a._,4141m>~........... .. - -· I 
SOVYETLERE GORE 

Stalingrad 
şiddetle 
savaşıyor 

Almanlar IJüyüJı Jıa· 
~ıplaP veriyor • Ka
relide önemli IJir te· 
pe aJındı • Almanlar 
lıışa hazırlanıyoPlar 

i 

Moskova, 23 (A.A) - Gece yarısı 
neşrolunan Sovyet tebliği: 

22 eylülde kıtdlarımız Stalingrad ve 
Mozdok bölgelerinde çarpışmıştır. 
D:ğer cephelerde bir değişiklik olma

mıştır. 

EVLER ELDEN ELE GEÇİYOR 
Moskova, 23 (A.A) - Sovyet tebli

ğine ektir : Stalingradda evler elden ele 
geçmektedir. Bir yerde Almanlar bazı 
sokakları zapte muvaffak olmuştur. 
Başka bir yerde Almanlar 6000 kişi 

kaybetmişlerdir. Şimal batıda şiddetli 
taarruzlar oluyoı•. Burada da 1000 Al
man öldürülmüş ve Alman kuvvetleri 
geriye atılmıştır. 

(Sonu Sahife 4, Siitun 2 de) 

LMANLARA GÖRE 
---*---

",.ray mis,, gazet~sine göre 

Almanlarda e·n
baş adı .... • 

ışe 
_,.,... 

Alman taraftarJarı da titreyorlar 

Avrupada IJir Jıqa dalla muJıavemet güçleşmif-· 
Londra, 23 (A.A) - Taymis gaze

tesinin askeTi muharriri, Stalingratl şeh
rinin u!ı:er, kadın ve erkek bütün mü
dafu1erinin B. Stalin tarafından mutla
ka tutunmak hakkında verilen emri bü
yük hiT itaatle tatbik ettiklerini yazıyor. 
Almanlar durmadan havadan ve kara
dan bombalar ve top ateşiyle şehri bom 

bardunıı.n ediyorlar. Bununla beraber 
Ruslar ,ehrin dış mahallelerinde bir çok 
sokaklan Almanlardan geriye almışlar
dır. 

ALMANLARDA ENDiŞE 
Stalingradın zaptı hakkında Alman

larca yakında hususi bir tebliğ nqrol1r 
(Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) 

Fin Kum.a1ıdanlan cepheyi tefti§e giderken 

Kafkas ta ve Zeytinva~ı • • 
ış ne olacak? 

" ~alin~r~d" da Tine · fiyat tayini 
ılerlennyor •• •. 

Stalingra~-;ehrinin düş o. ft u ı 1i. yor 
merlıezinde bazı yePler 

elde edildi .. 
Berlin, 23 (A.A) - Tebliğ: 
Kafkas çevresinde bütün karşı hü

cumları püskürtülen düşmanın çetin 
ON KIRA 

mukavemetine rnğmen Alman taarruz- • • • • • • • • • • • 
ları <'levaın edivor. 

STALtNGRADDA 
Stalingrad şehri içinde ve civarında 

muharebeler azalmayan bir şiddetle de
vam ediyor. Şehrin merkezinde inatçı 
bir mukavemete rağmen yine bazı yerler 
elde edilmiştir. Rusların karşı hucumla
n akim kalm~tır. 

DtCER YERLERDE 

Stalingrada yeni Bus 
kuvvetl~ri geldi 

---··---
Londra, 23 (A.A) - Royterin hu· 

rusi muhabirinin bildirdiğine göre Sov· 
yet muhaf1z kıtalan geceleyin Volgayı 
geçerek Stalingrada varmışlardır. Voronejin şimal batısında düşman 

müdafaa muharebeleriıniz srıasında 25 
tank kaybetmiştir. lıı:~~~=-:ıc~~~~~~~~~~ 

(Sonu Sahife 4, Sütmı 3 te) lfjoQöeiijm;iiXiGOoei~m~~$ 

---··---
Bir kaç gün içinde 

karar ' 1 .-.ri lecek 
-'*

Serbest satq lıararın-
dan zeytinyağları 
istisna edilecelı .. 

Piyasada yemeklik zeytin yağı az bu· 
lunmaktadır. Fiyatlar, hangi ciddi se
bebe istinat edildiği anlaşılamadan mU· 
temadiyen yiiksetilınektedir. Bazı pern
kcndecill'rdc yemeklik zaytin yağların 
kilosu 150 - 160 kurusa kadar çıkarıl
mıştır. 

(Sonu Sahife 2, Siitun 5 te) 



SAHiFE 2 
:sez =-=w==== 24 EYL'lJL PERSEMB~ 

• 
TElfl A.llR 1942 

SePbest Sütunlar . ' ~ -· --··· · · · ···· 

Aile geçimsizliklerinin 
ıresulü kimdir? .. 

ŞEHİR HABERLERi 
...,._...... --

Kaymakam 
narrzetleri '"a
rın ~idiyorlar 

Uzüm fi vatı 

~-~~ .. ..- . ·- ~ 

biraz yükseldi 

1

' Tehlikeli 
Gidiş! 

___ * __ _ 
<tıastarah 1 inci Sahifede) .. 

Bir lıariimizin vardığı netice : Bizde aile geçim· 
slzlfklerfnin yegane mesuJü baba değildir. 

- yatlar da haklı bir sevi)·cye iner .. Unut• 

Y e b e e e •• mamak gerektir ki bu mahsul geçen re-e D 1 1 r UZU m Sa..- lcolteden elde edilnıiştit" ve maliyet fi-
Aile mev::mı içtimai hayatumzın 

nlesnetlerinden birini te§kil ediyor. 
Bu mühim meseleye dair B n. Ayşe 
lğribozun bir yazısını geçenlerde 
ııeşretmiştik Bir kariimiz o ya:ıya 
başka bir ııoktai. nazardan cevap 
ııerınektedil'. Kariirnbn yn::ısını 
aynen 11e§rediyonız: 

14 9 942 tarihli Yeni sırda (üze-
rinde durulması gereken bir baba tipi) 
başlıklı ve Ayşe İğriboz imzalı bir yazı 
\"ardı. Mevzuunu içtimai bünyenin en 
esaslı temel taşını te,kil eden aile yuva
sından seçmiş bulunan Ayze lğribozun 
o makalesini okuyup da belirttiği bu ya
ramız karşısında hüzün duymama.k ha· 
si2lik, onun cemiyet içerisinde- doğura
cağı feci akibetleri sıralıyana hak ver
memek hakkı tanımamakla müsavi bir 
hareket olur. 

Kahvehanelerde tavla, 66 vesaire gi
bi oyunlar oynamak; meyhanelerde ka
deh tokufturmak suretiyle evlerine mut
lak surette geç gelmeyi itiyat edinip ço· 
luk c;ocuğunu sofra ba,ında bekleten; 
neşeli olduğu zamanlarda çocuklan kar
-;ısında karısına amiyane ,akalar yapa
rak evlatlarına iyi bir terbiye örneii ve
remiyen; canı sıkkın olduğu gecelerde 
karısını hırpalayıp çocuklarını ımçıuz ye
re azarlıyan: ve nihayet karnını doyur
duldan ıonra da ev halkının kendisinden 
beklediği babalık şefkat ve borcunu bir 
tarafa bırakarak sırf şahsi zevkini tat
min etmek maksadiyle onları gece ya· 
rılarına kadar eğlenebileceği aileler ara· 
sında tavla ve benzrei oyunlarla sıkan 
baba, yazı sahibinin vasıflandırdığı gİ· 
bi elbette bir parazit, elbette cemiyet 
için bir mikrop tur. Şu iddialarında kati
yen mübalağaya kaçmadığına kani bu· 
lunduğumuz muharrir, belki teeddüp et• 
tiğinden, belki de onları bahis mevzuu 
etmeğe değerli bulmadığından bu kabil 
babalar arasında çocuklarının geçim pa
rasını, karısının zinetini, ve nihayet aile
sinin şeref ve kendisinin mesleki haysi
yetini sabahladığı rakı ve kumar masa
ları ba~ında harcadıktan sonra ~ecenin 
her saatinde her nevi yolcuya açık mi· 
~afirhanelere gider gibi evine dönenle• 
tin de az olmadığını kaydetmemek in· 
~aflılığını göstermiştir ki, biz babalar, 
bu derekeye düşmüş hemcinslerimiz kar
şısında bilhassa ürperiyor ve suçlanıyo-
ruz. 

* Evet, ailenin ve dolayısiyle ona daya
nan cemiyetin menfaati adına bunların 
ıslahı ve hiç olma7.Sa mikdarlarının azal
tılması her müsbet duygulu insan için 
samimi bir istektir. Esefle ve müstere
ken kabul etmeliyiz ki bu korkunç. illet, 
tahmine dayanan bir hadisenin hikayesi 
değil, kuvvetini müşahedelerden alan 
acı bir vakıadır. Ayşe tğribozun tasar
ladığı veya umduğu gibi farzedelim ki 
bu mühlik hastalığın tedavi işini de 
halkevleri üzerine almış bulunsun. Fa
kat muharririn kani oldukları gibi ev
le irtibatı azalmış babaları kolundan tu
tup Halkevlerine veya bir başka tedavi 
evine teslim etmek, fikrimce, ıstıraptan 
kurtulmak emeliyle, ağrıyan di§ yerine 
saflam dişi kerpetene terketmek kabi
linden faydasız bir hareket olur. 

* Doktora illeti değil, hastayı götürmek 
lizıındır k i bekler.en netice ümitbahş ol
.ı,un. Tavla ve içki iptilAsı yüzünden evi
ne zamanında dönıniyen kocasını yuva
ya bağlamak emeliyle tavla öğrenip, 
evinde rakı masnsı donattığı halde de 
maksadı istihsal edemiyen kadın karşı
sında bile kocanın mücrimiyetine hük
metmek zannımca bitaraf bir kanaat 
mahsulü sayılmaz. 

(Deli kızın akıllı gelinliği olur) diye 
bir atalar sözü var. Vakıa, zıvanadan 
Ç!kmış bir kızın berayı tedavi evlendi
ğine pek şahit yoksa da, haneberduş 
denecek kadar serseri bir hayat yaşıyan 
bir erkeğin evlendikten sonra karısı ve 
yuvasının lazımı gayri mUfariki bir var
lık olabildiği keyfiyeti nadirattan sa
yılmıyacak derecede çokça görülen va
kıalardandır. Zırzop bir erkekle evlen
mek cesaretini gösteren kız, onun bu 
halini hoş göreceğine göre .şikayet edi
len babalar bunlardan olmasa gerek ... 
Bekarken beğenilecek kadar uslu olup 
ta evlendikten sonra gemi azıya alan 
erkeklerin şu h:.ıline sebebi bizatihi ah
l!ıksızlığında aramak ve tedaviye bu 
yönden baslamak yukarıda da dedığim 
~ibi beklenilen hasılayı almağa kafi 
bir tesebbüs say!!amaz. Kuyruğuna ba
sılmıyan yılan, kovanına çöp sokulmı· 

ZAHiRE FtYATLARI 
YOKSEUYOR 
Kaştarab 1 inci Sahil ede) 

Borsada zahire fiyatları yUkselmekte
dir. Bakla vasati 31 kuruştan, fasulye 
40 - 45 kuruş arasında, mercimek 64 ku
ruştan. kumdan 40 kuruştan, susam va
sati 66 kuruştan, börülce 37 kuruştan 
muamele görmektedir. Susam, bakla ve 
fasulye üzerine büyükçe muameleler 
olmaktadır. Piyasada perakende fiyat
lar da şöyledir: 

Bakkallarda fasulye 50 • 54 kuru tan, 
bakla 38 kuruştan, mercimek 75 - 80 
kuruştan satılmaktadır. Nohut piyasada 
azdır \•c 5;) kurustan muamele görmek
tedir 

~an arı, rahatı l:ozulmıyan akrep bile 
etrafındakiler içın bir leh like teşkil et
mezlerken önceden takd; r edilen bir 
€rkeğin baba olduktan sonra dahilen 
tahrik görmeden yuvasından soğuması
nın günahı nasıl olur da sadece ona 
yükletilebilir? 

-~-*---
Dün tetldlderle meşgul 

- ~·atını, çok geni'! davranmak !'ıartiyle, 
iter zaman tesbit etmek mümkündür. 

Amma her hangi bir ınadde bil' top 

tlşı l·çı·n çalışılıyor !'~~~'~:;at~i~~~n::pt~;~~~ ~!~:cet~~~ 
!~c~~a~ts~o:~;;~r Ei!~~~ş~:;;;t:ı;~~~ 

oldular, bir ça)> ziyafeti 
de verildi .• 

* 
Schriınize gl'lmiş olan 26 kaymakam 

namıedi Kııılçullu köy enstitü:süne gi-
Sırf kendi idc:.resizliği yijzünden koca- öerı:~k tetkikatta bulunmuşlar, okulun 

sını fena temayıillere kaptıran kadın \'e köy çocuklannın çalışmalarını gör
evde rakı mas:.ısı nazırlamak suretiyle n;ü!'ilerdir. 

---------- kuruş olan bir mal elden ele ge~erek 150 

Dıs. memlelıete "enı· bı·r sat·~ m··L•emeı... Falıat kuruşa çıkarsa bu malın piya aya arıe 
ı 9'9' UH& dilmiyere.k sı>ekül.Usyon mevzuu oldu 

mifıdarı henüz belli değil.... ğu neticesine ''aı·mak tabiidir. Bunu ön 
Dl§ memleketlere yeni bir üzüm sa- Yapılacak satışın mikdarı henüz bel- l~me~ ~.e güç ~eğ~ldir. Toptancının, Iab 

Aysc İğribozun ,d<liası hil&tına belki bu Kf\ymakam namzetleri dün Şark Sa
kötii i~tilanm ehnde11 kocasıpm yakası- nayi, Yün Monsucat, l)aınuk mensucat. 
nı kurtarabilir. Ancak rakı masasının Turyağ ve diğer fabrikaları da gezerek 
yanıbasında çocuğun kirli bez ve lazım- tetk'kat yapmışlardır. Dün akşam Par
lığını unulmaınck, o hususta tedaviye tı tarafından Hal!~evinde kendilerine bir 
muhtaç olan adama çocukların geçmiş cay ziyafeti verilmiş. zivafette vali, Par
yaramazlıklarınd.:'.n o anda şikayet et- ti ba!?k<.tnı, belediye reisi ve daha b !rçok 
meınek, çakır k;;-:yf olan babaya yemek zevat bulunmustur. 

tışını temin etmek hususunda yakın ]' d • Ud· E v b. l 1 .rıkatorun vazılesı malı başka toptancı 
günlerde müzakerelere başlanacaktır. 1 eg ır ... ~er . ır an aşma~~ vana: ya değil, yarı toı1tancıya "'e nihayet pe 
Bu işi görüşmek üzere kooperatifler cak olursa uzum fıyallarının yukselmesı rakendeciye satmak, en kısa yoldan pi 
umum müdürü B. Muhip özyiğit ile ih- ihtimal dahiline girer. Dün üzüm fiyat- ~·asaya çıkarmaktır. İst ihlak piyasasuıa 
racatçı birlikleri azasından B. Salahat- larında cüz'i bir hareket ve yükseliş ol- çıkacak durumda olan bir malın depo 
tin Sanver diin akşam tstanbula gitmiş- muş, fiyatlar bir gün evvelkine nazaran dan depoya \ ' C yiue ha.,ka depoya deue 
lerdir. bir kuruş yükselm~tir. dile edile fiyatının yiikseltilmesi dürüst 

liiğe uymıyan bir harekettir. Normal 
zamanda böyle yapılabilir diye ayni ka 
ideyi bugiin tatbik etmek fazla bir iddi 
adır. Bizim anladığumz şudur ki fiyat 
lar alabildiğine yükseJmeğe devam eder 
se, piyasamız kendisine ıüvenle ,,erilmiş 
olan serbeslliğc la:vık olmadığını ispat 
etmis olacaktır. 

listesi yerine bakkalın hesap puslasını Kaymakam ~amzetleri bugün \'alinin 
okumamak ve evin ödenmemiş tak~it de iştirakiyle belediye müesse::;elerini 
veya icar bedelinden bahsetmemek şar- gezecekler, itfai~·e, :nezbah~. otobüs 
tiyle... ;daresi, Kar.şıyaka çocuk yuvası, Kül-* türpark ile belediyenin veni insaatını 

tetkik edeceklerdlr. · · Hüla.:.a : Yuvayı yapanın disi kus ol-
duğuna inanıyorsak aksinin varit bu Kaymakam namzetleri yarm sabah 
lunduğuna da kani olmak Iiizımdır. Ba: İzınirden ayrılacaklardır. 
na öyle geliyor k: evlendikten sonra fe- -·----
na tezahür ve temayülleri görünen ka- o.·ı b~yramımız 
dının bu çirkin hareketlerinin .sebebini g, 
r.asıl ki kocanın pısırıklığında. bir kelı-
me He insanlık ve erkeklik va:sıflarının Ohu•• r a:; D 
zafiyetinde aramak icap ediyor::>a, kah- -, 'l.l• • • • 

ve kölielerinin Lchirli havasını yuvası
nın nezahetine tercih ıztırarında kalan 
bedbaht kocanın bu felaketini de daha 
çok kadının, bllhas.sa kocasının mane\1 

---*'---
Hallıeulndelıl törene 

herlıes davetli •• 
ihtiyaçlarına cevı:ıp verecek tarzda mü- Dil 
cehhez bulunmayışına ve amiyane tabi- bayramının onuncu yıldönüınü 
riyle pasaklılığına hamletmek taraf.sız münasebetiyle önümüzdeki cumartesi 
bir hüküm olur, buna göre, evine geç günü Halkevinde bir tören yapılacaktır. 
dönen erkeğine gösterdiğinden fazla iti- Ebedi Şef Atatürkün ınilletim!ze hediye 
na ile boyadığı dudağının tu\"aleti bozu etliği dil inkılabının bir merhalesi olan 
lur endişesile çocuğunun içten gele~ ilk dil kurultayının ebedi şefin huzur
cpücüğünü reddedecek kadar hodgam lariyle toplandığı 1932 yılı eylül ayının 
1 26 ncı gününü hatırlamak ve kültürel o an kadını bir ıslahhaneye göndermek 

lazım, eğer fayda umuluyorsa.. bir bayram olarak kutlamak için Hal~ 
J.:evi reisliğince bir program hazırlan-

VEHBİ ÖCAL mıştır. Programa göre törene cumartesi 
- --------------- günü saat 18 de Halkevi salonunda As-

Bors a keri bandon!-1n çalacağı istikHH maı·şile 
başlanacak, lnönii Lisesi öğretmenlerin
den Şakir Candoğanın (Türk dilinin 

ÜZÜ l\I 

181 B. Alaıraki 38 
294 B. AJazraki (E . sa) :JG 50 
338 Hanriko Alyoti 36 
290 P . Klark 32 
Z75 Üziim Tarım 32 50 
225 A. l\Iayda 33 
169 jiro ve !-ıÜ. :ı9 50 

kaynağı ve gelişimi) mevzulu b:r kon-
İeransı bunu takip edecektir. 

48 Muharrir B. E. Ekrem Talu dil dev-:: 
36 50 r!mi hılk.kında bir konferans verdikten 
44 sonra ktz ve eı·kek talebe şiirler okuya-
39 caktır. Törene herkes davetlidir. 
4.0 
39 

ANKAR ADA HAZIRLIKLAR 
TAMAMLANDI 

ZABITADA 

Bir manifaturacı 
, 6214" lira 

dükkanından 
kayboldu 

------- - ---
Değirmendağı caddesinde 51 sayılı 

dükkanda mühim bir hırsızlık vakası ol
muştur. Bu dükkanda manifaturacılık 
yapan B. Mustafa Özki.irekçi bir işi çık
tığından dükkanda kızı Nerimanı bıra
karak başka yere gitmiş, dükkana av
det eyled:ği zaman çekmecesinde bulu
nan 6214 liranın yerinde yeller estiğini 
görmü~ ve hemen keyfiyeti karakola 
haber vermiştir. 

Derhal hadise yerine gidilerek tahki
kata ha!?lanmıştır. 

Neriman, babasının yokluğu esnasın
cia dUkkana tanımadığ1 bir şahsın g21-
cliğini, fakat bir sey satın almadan gitti
ğini söylemiş, yapılan tahkikattan ve 
soruşturmalardan sonra Nerimana Veh
bi Özsar adında biri gösterilm!.ştir. 
Kız Vehbi Öz.sarı görünce: 
• - Evet, gelen budur, paraları belki 

o almıştır• demiştir .. 

Vehbi Özsar hakkında tahkikata de
vam edilmektedir. Paraları kimin çal
dığı henüz anlaşılamam1ştır. 

Bir berberin 
evi soyuldu •• 
Kanııyakada Nadir sokağında 22 sa

yılı evde oturan beı-'ber İsmail Döner, 
znbıtaya müracaat ederek, 9 eylül günU 
h:tanbula gittiğini, dönüşünde evinin 
üst katında yatak odasında sandıkta bu
lunan birçok eşy<>sının yerinde olmadı
ğını söylemiştir. Bu hırsızlığı yapan 
~ranmaktadır. 

Solıalıtalıi cam 
Bloklar çalındı .. 
Gazi bulvarında akşam kız sanat oku

lunun tretuvarı üzerinde mevcut cam 
bloklar meçhul bir hırsız tarafından ge
celeyin sökülerek alınmıştır. Keyfiyet 
,:sbıtaya haber verilmiştir. 

,,Bursa" askeri lisesine kabul 
edilen yeni okurlar· 
-----~- - -------

tZMiR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞK ANL!ô.INDAN: 
1 - Alsancak 148 sokak 40 numa- ınarada Mustafa "Ostere. 

Tada tskender Tar. 13 - Karataş 334 sokak 4 numarada 
2 - Karataş İnönü caddesi Hakkı Mecit Başar. 

Oran apartmanı daire 23 de Ahmet 14 - tkicesmelik 776 sokak 23/ 17 
Adnan. numarada Mlistafa. 

ıs. H. Alanyalı 35 75 
142 Öztürk !iİr. 33 

52 50 
48 
44 

3 - Alsancak Mesudiye mahallesi 15 - Asoday1 Cedit Mh. Morahane 
Ankara, 26 (Hususi) - 26 eylül Dil 1444 sokak No. 14 Hamit Zekai Tüzün. Cad. 120 numarada Mehmet Sedat 

bayramını kutlamak için Türk Dil ku- 4 - Basmahane 1277 sokak 44 nu- Güven. 
121 K. Mahmut Tınaz 33 
108 Manisa B. B. 38 
103 Hasan Sertel 37 
92 Salih KaYukçu 38 
96 llüstıü Baki O. 35 50 
90 Beşir Abdullah 36 50 
90 M. Kusakçı o. :n so 
76 Haki Erol 40 
71 M. İznairoğ!u 42 50 
71 N. Elbirlik 35 
59 Ahmet Tabak 34 50 
56 Riza İhracat 37 50 
54 A. Recyo P. 33 
58 Sabri L . 'l'. O. 35 
52 M. Ali Yt.'ltlişçi 37 
51 K emal Haraçt;ı 39 
52 Ali Akor 33 75 
50 Şükrii Uiur 40 
40 İnan irkcti 42 
39 Rifat K aptan 37 75 
36 İncir T. A. Ş. 33 50 
2' Aron P oliti 41 
22 K aptan Mustafa 37 
25 Hilmi Unr 44 
19 R ulôsi Muhtar 43 
15 N. Üzi.imeü 32 50 
14 F aik Soydaın 50 
18 K. Taner 39 
H Salihettin Zıhna 39 50 
18 Sabri Gülbay 37 
12 M. H . NazL 36 
7 H ayati Börekd 45 

3727 Yekfm , 
21662 Eski yekun 
25389 Umumi :vckUn 
No. . 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 

İNCİR 

ı:;o Nuri Sevil ve H . E. 64 
108 İncir T. A. Ş. 60 
66 Şükrü Uğur 58 
59 Osman Altay 61 
31 M. j . Taranto 60 
ıs o. s. lunki H 
!l Naei ElbirUk 58 
16 Nesim l{risttQı i4 
14 Şükrü Akalın 60 

7 Nihat tİzümcü 51 
'197 Yek un 

27 40 Eski )·ekUıı 
3237 Umumi yekUn 

ZAUİRE 

46 

35 
42 
41 
38 
42 
40 
30 
44 
43 75 
35 50 
36 
38 50 
34 
35 50 
48 
39 
33 75 
50 
49 
41 
33 50 
41 
37 
45 
43 
32 50 
50 
40 
39 50 
37 
38 50 
45 

33 50 
36 
40 
45 

6t 
63 
62 
62 
65 
i5 
58 
G8 
GO 
51 

49 105 çuval Fasulye 
15 Ton fasulye 
50 çuval Susam 
25 Ton Balda 

67 50 
31 50 32 

15 ton Akdarı 
30 tou Kumdan 

43 
36 25 40 

ıumu icap eden hazırlıkları tamamla- marada Zati Tepedelen. 16 - Abdullah efendi Mh. 1278 so-
mıştır. 26 eylülde saat 16.45 le kurum 5 - Altay mahallesinde 986 sokak kak 6/1 numarada Ali Kelecik. 
tarafından radyoda verilecek bir söylev- 18 numarada Mehmet Avcu. ı 7 - Namazgah Sarımsak sokak 38 
de günün ehemmiyeti \'e elde edilen dil 6 - Bornova yolu 2 numarnda Ne- numarada Turgut Ardıl. 
başarıları belirtilecek, o gün Halkevle- cati Sarı. Yukarıda isimleri yazılı okurlar kayıt 
rinde törenler yapılacak, nutuklar söy- ', 7 - Kaı-şıyaka 1835 sokak 15 nu- kabul şartlannı taşıyorlarsa, bulunduk
lenecek, gazete ve dergilerdp bu mevzu marada Osman Hancı. ları sınıfta döneklikleri yoksa ve ikmal 
üzerine yazılar nesredilecektir. 8 - İsmet paşa Mh. 829 sokak 81 imtihanlarını vererek bu ders yılında 

----·- numarada Cemal Leblebici. sınıf geçmiş ise!er otel, yol, yiyecek 

Et • •• k Jd • 9 - Buca eski belediye bahçesi 22 masrafları kendilerine ait olmak üzere Y l 0 e Y ll Se 1 numarada Tacettin Madencioğlu. 29/ 9/ 942 sabah saat !J da Bursada a,s.-
--*-- 10 - Mektepler muhasebecisi Motal keri lisede yapılacak müsabaka giriş 

. Koyun eti fiyatı dün İzmirin her ye- Derveiş yanında Necati Acar. imtihanlarında nüfus cüzdanları ile bir-
rınde 140 kuruştan 150 kuruşa çıkarıl- 11 - Karşıyaka 1699 sokak 15 nu- likte hazır bulunmalarının tebliği Bursa 

K marada Osman Tombaz. askeri lise ınüdürlll~ündcn telle bildi-
mıştır. asaplar, bu gidişle fiyatın da- 1 
ha da yükselmesi ihtimalinden bahset- 12 - Eti er Mh. 1279 sokak 56 nu- rilmiş olduğu ilan olunur. 
mektedirler. 

--- o- --
Küıtürparlıta eğlence
ler devam edecelı •• 
Son bir ay içinde halkımızın Kültür

park eğJencelerırıe gösterdiği alakayı 
göz önünde bulunduran belediye reisli
ği, bu eğlencelerin her haftanın cumar
tesi ve pazar günleri devamını münasip 
görmüştür. O günlerde Ktiltürparktaki 
bütün eğlence yerleri açık bulundurula
cak, bayram günlerinde de Kültürpark 
geceleri tenvir edilecektir. 

Park cumartesi ve pazar geceleri saat 
ikiye kadaı-, diğer günler saat 24 de ka
dar açık bulundurulacaktır. 

--- o- --
Kanauiçe, çu11aı ve 
manifatura tevziatı 
Hazırlanan tevzi listesi mucibince 

dün sehrimizde 24 bin metre kanaviçe 
ve 4000 adel çuval mutemet vasıtasiyle 
al~kadarlara verilmeğe başlanmıştır. 

Izmir kazalarına ait 54 bin liralık ma
nifatura eşyasının hemen tevzü için vi
layetçe tedbir alınmı~ır. 65 bin lfralık 
manifatura eşyası İzmir merkezinde 
bayramdan evvel tevzi edilmiş buluna
caktır. B u işte her türlü suiistimallerin 
önüne geçilmesi :çin bazı tedbirler alın
maktadır. 

--- o- --
Balılıallar lıart mulıa-
bilinde un satmalı .• 
Fırınlardan kart mukabilinde un al

makta güçlüklerle karşılaşan bazı kari
lerimiz, haftada bir gün bakkallar vası
tasiyle ve yine kart mukabilinde un 
verilmesini belediyeden rica etmekte
d:rler. Un tedarikindeki zorluklar hazan 
bir balık kızartılmasını bile imkansız 
hale sokmaktadır. Karilerimizin bu te
mennisinin nazarı dikkate alınacağını 
ı..;muyoruz. 

Para,üt Kulesi 
öğretmeni değişti •• 
Ki.iltürpark paraşüt kulesi öğretınen

löğine B. Mehmet Scvengil tayin edilmiş 
ve vazifesine ba~lamıştır. 

Bayan Yıldız Uçman Ankara parasüt 
kulesi öğretmenliğine tayin edilmiş ve 
bugün vazifesi başına hareket etmi~tir. 

= 4 
tZMtR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ

KANLIGINDAN: 
KONYA ASKER! LtSESiNE KA

BUL ED!LEN OKURLAR: 
1 - İzmir Servili mescit 1030 sokak 

66 numarada Necati oğlu Muammer. 
2 - Kestelli Cad. Karanlık So. 14 

numarada Mustafa oğlu Sıtkı (Bas
macı.) 

3 - Altay Mh. 794 So. 31 numarada 
Osman oğlu Mehmet Tabar. 

ZEYTINYAGI iSi NE OLACAK? 
- *-(Ra. .. tarııl• ı inci Sahifede) 

Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma
lumata göre, fiyat serbestisini müteakip 
İzmir ve İstanbul piyasalarında zeytin 
yağı fiyatlarının makul bir sebebe isti
nat edilmeden yükseltilmesi ticaret ve
kaletince iyi karşılanmamıştır. Serbesti 
kararının kaldırılması ve zeytin yağına 
yeniden fiyat tayini düşünülmektedir. 
Bu hususta yakın günlerde bir karar 
verilmesine intizar edilmektedir. 

Kooperatifler birliği tarafından Kü
sat fabrikasında imal edilip piyasaya çı
karılan rafine yağların fiyatları da kıs
men yükselmiştir ve 120 kuruşa satıl
maktadır. Fiyatın artmasına mukabil 
halk bu zeytin yağlarına fazla rağbet 
göstermektedir. Günde ancak 500 litre 
rafine yağı satışa çıkarılmaktadır. 4 - Karşıyaka Şecikler köyü H. Hü

seyinler istasyon Cihan bey sokak 134 
numarada Ahmet Mitat. '~~......:.~,y;,,~........., 

5 - Bornova belediye parkında balı- ).~ Ankara Radvosn C 
çıvan Derviş oğlu Mehmet Özgen. - " 

6 - Yeşil tepe 403 sokak 3 No da · -- ~ 
Mehmet Tevfik oğlu Mith at Argönder. BUGUNKU NEŞRiYAT ~ 

7 - Karşıyaka 1756 So. Roşen So. 94 l, -- - ~ ~ - · - -~ ~ ;.r· :-,... _ 

numarada Nevrez oğlu Cahil 7.30 Program ve memleket saat aya-
8 _ ~]sancak 1460 So. 101 numarada n 7.32 Vücudwn uzu çalıştıralım.. 7.40 

ö~er oglu Mahmut Yarçin. Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik (pl.) 
_ - Eşrefpaşa .Kı~ılçullu Cad. 534 So. 12.30 P rogram ve memleket saat ayarı, 
<> numarada Nurı oglc th.san. 12 33 M .. ik ı 12 45 A . h be ı · 
10 Karş ka H ~~- So 7 · uz p . . Jans a r erı .. 

- ıya e."lS .. ,. ... e numa- 13 00 13 30 M·· ·k P · 
rada Nazmi oğlu tlhan (Zinclıci.) - . - . uzı : eşrev, semaı ve 
11 _ N amazgah 819 So 3 da ş .. rkılar 18.00 Program ve memleket sa-

Mehmet Hallın vl Erd . v numara a t ayarı 18.03 Müzik : Çifte fasıl 19.00 
12 - Karantin~gl~l So.ı;n-numarada Komışma (Ziraat saati) 19.15 ~üzik pl. 
Rüştü oğlu Sami Bilgin. 19.30 ~emleket saat ayarı ve. a1ans ha-
13 - tk.içeşmelik 832 So. 18 numarada be~l~rı ~9.45 Ser~st 10 Dakika.. 19.55 

Ömer Lütfü oğlu Muzaffer. Muzık : J .. s. Bach ~.sonata 20.15 Rad-
Yukarıda adres ve isimleri ya.zıh yo gazet.esı 20.~5 Muzık pl. .~~.00 Konuş

okurlar. Konya askeri Jiaesine kabul ma (Evın saatı .. ) 21.15 Muzilt : Radyo 
edilmiş olduklarından acele şt.ibeye mü- senfoni .orkestrası 22:30 Memleket saat 
racaatları ilin olunur. ayarı, aJans habe.rlerı ve borsalar 22.45 

22.50 Yarınki program ve kapanış .. 

Y.•. 
-----ta.....---~~ 

Haricive Vekilimize 
ameliyat yapıldı 

---*·---
B. Numan Menemeneioğ· 
ıunun sıhhi durumu iyi ... 

Ankara, 23 (A.A) - Hariciye vekil 
B. Numan Menemencioğluya Nümune 
hastanesinde Almanyadan hususi su 
l'etie gelen prof.:-sör doktor tarafından 
bir ameliyat yapılmıştır. Hastanın sıhhi 
durumu iyidir. 

--- o- --
BODRVMDA 
Sünger istllasalatı 
3 • 4 bin lıilo:. 
Muğla, 23 (A.A) - Bu yıl Bodrum 

stinger istihsalatının 3 - 4 bin kilo ola 
cağı tahmin edilmiştir, Bu sene en yük 
sek fiyat süngercilik şirketi tarafından 
19 lira olarak teklif edilmiştir. B u şir
ketten başka Uç sirket daha süngerlerin 
al ıcısıdır .. 

--1'\t._,...ı.ııw"WO~--

Af~onda fluJJufJat tesli· 
matı de11am ediyor •• 
Afyon, 23 (A .A) - Vilayetim:Z çift 

çilerinin buğday mahsulünden borçlan 
n~n yüzde altrnı.şı hükümete teslim edil 
miştir. Diğer kısmın da teslimi için gay 
ret edilmektedir. 

KISACA 
••••••• 

ŞEKER ••• 
Eczacı Kemal K. Aktaş 

Şeker bugünlerde kendini diı·hem dir 
hem satmağa b~ladı. Nazenin öyle naz 
lı, öyle edalı oldu ki - nasıl söyliycyim -
yanına sokulmak, onun işve ve neşesin 
den tad ve zevk almak bir hayli iş .. 

Geçen umumi harpte şeker yine işin 
tadını kaçırmış, yahut nedreti tadına 
tad kalmıştı. Milli fabrikalarımız ham
dolsun şekerimizi yapıyor, kimseye 
muhtaç değiliz .. Ya bu fabrikalar elimiz
de olmasaydı acaba şeker yüzü görebi
lecek miydik? .. 

Şekerin şu günleı·de kendini naza çe
kişini şeker bayr<ımına şimdiden cilve
ler yapışı şeklinde göı'üyorum. 

Dikkat eders~niz görürsünüz ki şe
kerin hemen her dilde teliliuzu birbiri
r.e pek yakındır. (Sükı· - Sükkar - Tçuk
kar- çukr - şeker, hangi dilde olursa 
olsun şekerin hecelerinde ırkew ile .ka• 
bağdaş kunnuş, keka cı!* diye keyif çat
mı!?tır. 

Öteden beı-i şeker tadi~,.le, mahiyetile 
i:ısanlığa çok sokulmuş. hastalık bile 
yapmıştır. Şeker hastal.ğı tatlı dilli, gü
ler yüzlü görünür, liıkin ona tadını ka
çırtmamak lazun<lır. 
Şekerin eczacılıkta adları ve cinsleri 

pek çoktur .. Kimya, sayılamıyacak ka
d~r ~eker tanır. Bizim maruf şekere 
kimyaca sakkaroz deriz, şekerin başlıca 
c:nslerini laktoz, glikoz, levoloz, maltoz 
mannit diye sayn1ağa başlarsam, ekzoz, 
biekzoz, poliekzoz diye sıruflarn ayırır 
da kimyasına girersem; o da kimya gibi 
bize kendini dirhem dirhem değil de 
miligram miligram tattırmağa kalkar 
diye korkanın .. 

Nazlı şeker, nazenin şeker, seni seve 
seve bekliyoruz, seve seve tatmak. doy
mak istiyoruz .. 

HUSUSf 
Yusuf Riza Okulu 

ANA VE iLK 
Yenid en talebe kaydına Eylül on 
beşinde, d erslere birine: teşTİnİn ilk 
gününde başlanacaktır. 4 ve S inci 
!lınıflannda Fransızca dersi vardır. 
Uzak semtlere okulun hususi oto
büsleri işlemektedir. 
f elefon : 2914 1-13 (2304) 
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- DONKO NOSHADAN DEVAM 

Madde 38 - Şirket namına tanzim edilecek bilumum evrakın muteber ol
maaı ve firketi ilzam edebilmesi için idare mccli.ince vazı imzaya mezun kı
lınan zevat tarafından şirketin isminin il.ivesi suretilc imza edilmiş olması şart
tır. Bu imzalar sicili ticarete tescil ve alelusul ilin edilecektir. 

Madde 39 - idare meclisi azası deruhte ettikleri vazifelerin ifa.sandan ve 
. irltet namına yapmış oldukları ukut ve muamelattan dolayı şahıen mesu) de
ğildirler. Ancak kanun ve işbu esas mukavelenamenin kendilerine tahmil et
tiği vazifeleri tamamen ifa etmemek suretile sebebiyet verecekleri zararlardan 
do]ayı müteselsilen mesuldürler. Şu kadar ki kendilerine verilen vazifelerin 
ifaıında ağ1r hata ikaı veyahut sali.hiyetlerini tecavüz suretile vaki olacak za
rar kimler tarafından ika edilmiı ise meeuliyet yalnız onlara terettüp eder. Bu 
n-ıesuliyet hasıl olan maddi ve hakiki zarar miktarına münhasırdır. 

Madde 40 - idare meclisi azası sahsen alakadar bulundukları hususatın 
müzakeresine i,tirak edemez ve heyeli umumiyeden izin almadan kendi veya 
qahsi ahar namına bizzat veya bilvasıta şirketle bir muan-ıelei tüccariye yapa
~azlar. Keza umumi heyetin müsaadesini almaksızın şirketin icra eylediği mu
amel8tı tüccariye nevinden bir muameleyi kendi veya ahari hesabına )0 apam1-
yacağı gibi ayni nevi muameleyi tüccarİ'.\·e ile meşgul bir ~irkete şahsen mesul 
aza tıfatile dahil olamazlar. 

Madde 41 - idare meclisi, şirket hesabına şirket hisse senedatlnı iştira ve
ya İ!llbu senedah rehin mukabilinde kabul ederek para ikraz veya avans ita 
edemez. Şu kadar ki temettuattan tefrik olunan mebaliğ mukabilinde bedel
leri tediye olunan hisse senetlerini İ!ll.fi.rası için heyeti umumiye idare mecli
llİne ıalihiyet verebilir. 

Madde 42 - idare meclisi azası işbu esas mukavelenamenin yetmiş yedinci 
n-ıaddeai mucibince tefrik ve ita edilecek temettü hissesinden maada her içti
ma ıünü için miktarı umumi heyet tarafından tayin ve tespit edilecek ücreti 
huzur alırlar.Bu hakkı huzur idare meclisi azasının hidematının ve tedviri umur 
için tahais ettikleri zamanın mukabili olduiu cih~tle içtimada hazır bulunn-ıı
yanlara tediye edilemez. Aylık ve senelik olarak maktuan hakkı huzur veril
mesi memnudur. 

DöRDONCO FASIL 
MORAKIPLER 

Madde 43 - Heyeti umumiye her sene gerek hissedarlardan ve gerek ha
riçten lza.mi üç .ene için bir veya üçü tecavüz etmemek üzere müteaddit mü
rakip intihap eder. 

Şu kadar ki ilk müesisler ticaret kanunun kendilerine verdiği se18.hiyeti 
bifistim8.l umumi heyetin ilk içtimaı na kadar olan devre için ihsan T urgut'lu 
müraldp tayin eder. 

Müteakip -.eneler mürak.ip intihap edildiği takdirde bu mürakibin ve mü
teaddit mürakipler seçildiği takdirde yarısından bir fazlasırun Türk olması 
l&zımdır. 

Müddeti hitam bulan mürakibin tekrar intihabı caizdir. 
Vazifeleri hitam bulan idare meclisi 8.zası heyeti umumiyeden bereat ikti

sap etmedikçe mürakip olarak intihap olunamazlar. 
Mürak.iplerin meclisi idare 8.zahğına intihapları ve şirketin memuru sıfa-

tiyle umur ve muaml8.tını tcdviT etmeleri caiz değildir. · 
idare mecli.9i izasının kendilerine ve usul ve furuundan birisine karabeti 

olanlar mürakip intihap olunamazlar. Mürakipler her vakit heyeti umumiye 
tarafından arzolunabilirler. Müakiplerin tayin ve tebdilleri idare meclisi ta
rafından derhal sicili ticarete tescil ettirilmelcJe beraber gazetelerle de ilan 
ettirileceklerdir. Müteaddit müakiplerden birinin esbabı kanuniyeye binaen 
vazife&inden sukutu halinde diğer mürakip veya mürakipler heyeti umumiye
nin ilk içtimaına kadar ifal vazife etmek üzere yeTİne biri.sini intihap ederler. 
Bu suretle vazifesinden sukut eden mürakip bir kişi olduğu takdirde heyeti 
umumiyenin ilk içtimaına kadar vazifedar olmak, üzere alakadarlardan biri
nin müracaatı üzerine merkezi şirketin buJund uğu mahal mahkemesi tarafın
dan bir müra.kip tayin unur. Bu hususta idare meclisi Bzasının da mahkemeye 
müracaah mecburidir. 

Madde 44 --r Mürakibin vazifesi tıirkctin muamli.tı umumiyesini müraka
be ve hesabahnı tetkik ve teftiş ve idare meclisi 8.zaaı lle müttefikan bilA.n
çonun ~li tcnz.imini menafüne muvafık gördüğü her nevi mürakabe ve tef
tlsatı icra ve üç aydan Faz.la fastla vermemek şartiyle zaman zaman şirket k.a
.,."sını ve kuyut ve defatirini kontrol ederek mevcudun kuyudata muvafık 
olduğunu te,bit ve idare meclisi Azasının kanun ve firket mukavelenamesi ah
kimına ta.mamiyle riayet eylemelerine nezaret ve &ene nihayetinde içtima 
edecek olan heyeti umumiye şirketin vaziyeti. hesabatı ve bilançosu ve idare 
m~l:W faaliyeti halclr.ında-ki kanaat ve müteal&hnı havi bir rapor takdim et
mektir. 

Mürakipler esbabı mübreme ve müstaacele tahaddüsü halinde heyeti wnu
miveyİ fevkal&de olarak içtimaa davete mecburdurlar. 

Madde 45 - Mürakipler kanunen ve işbu ..,... mukavelename ile kendile
rine tevdi olunan vezaifi hüsnü suretle ifa etmedikleri takdirde müteselsi
len meSuldurlar. Ve vukua gelecek maddi ve hakiki zararları zamındırlar. 

- SONU YARIN -

NEZLE DEYiP GEÇMEYiNiZ 
VEREM BRONŞiT. ZATORRiE, GRiP. Nezleden gelir. 

GOME TAL 
Nezleden korur ve nez leyi kökünden keser. 

Eczanelerden ısrarla GOMENT AL arayınız. 

DOKTOR, HEMŞİRE ARANIYOR-
ı -Saihlc te9kilatına bağlı Zonguldak İ•çi hastahanesi İçin (300) lira Ücretli 

bir bakteriyoloi, .. . ... 
2 - Sağlık teşk.il8.h hastahanesi Ameliyathanesindı;. çalışmak uzer~ yetı~gın 

'( 120) lira ücretli bir hemşire ile dahiliye, intaniye tüberküloz ve saır servısler 

İçin de ( 100) zer lira ücretli (4) hemıire ki cem'an (5) hemşire. alınac~t_ır. 
Taliplerin sıhhat sicil numaralarını bildirir kısa tercü~~i ,ha~lerıyle . bırlıkte 

Clilekçelerini 30/9 /942 tarihine kadar Zonguldakta Ereglı K. ışletmesı baş he-
k . ,,.. ·· d elerı' 20 21 22 23 24 25 26 5546 (2501) ım.ugıne gon erm , 

ADEM.İ İKJİDAR VE BELGEVŞEKLİ~jHE ·-
KAR Ş 1 ·· . .,-:, 

FORTOB.lN: 
. . . 

s . .. i . MUAVENET VEKALETİNİN AUHSATINI . HAİZDİR 
llER ECZANEPE BULUllUR . POSTA KUTUSU. 228 , - . 

Rl~ t TE iLE ~Aflı.JR 

BELSP .. ITOL , 
idrar yolları iltihabı. yeni ve eski BELSOc.UKLUC.U, idrar zorluğu. me-ı 

sane ve prostat iltihabı, sistit ve koli aistitlere, böbrek rahateızlık.Jarına kar-
ii en mükemmel bir iliç BELSAMITOL'dur. BELSAMITOL kullananlar 
yukarıda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Biltün eczane ve ecza 

.. __________ depolarından arayınız. ••-m•----IE: 

LALh'de ·ı· BUGUN 
TEL 2153 YENi MEVSiMiN 

---·--· --~· iLK PRO ARAMI 

TAN'da 
TEL 4248 

12 · 15.10 - 18.20 - 21.30 seanslannda 12 - 15.45 - 21.30 seanslarında 

J·KLEOPATRA J·KLEOPATRA 
~ÜRKÇ~ ~ÜRKÇ~ 

13.45 - 16.55 - 20.05 Seanslarında : 14 - 17 .45 - 21.30 Seanslarında 

2 •• KANLI KELEPÇE 2 - SÖNEN IŞIK 
(İLK DEFA) (İLK DEFA) 

HEYECAN FİLMİ RONALD KOLMAN 

3 ••• HOKEY ŞAMPİYONU (Ren1ıli yeni HİKİ 

YBNI A.llR •.tHtFE J 
İzmir Va1ııflar Müdür· 

liiğünden: 
Merhum Salepçi hacı Ahmet efendi 

ruhuna eylülün 26 ncı cumartesi gÜnÜ 
alıcşamı gecui teravih namazından sonra 
mevlUdu nebevi okutturulacağı ili.n olu-
nur. 5600 (2532) 

AÇIK 7EŞEKKVR 
İZMİR KIZ TALEBE YURDU 

(Birınci Beyler Sokağında 33 numaralı) 
(Muazzam bina) 

İzmir ve Kaı·~ıyaka okullarına kay1tiı kız talebe için emsalsiz bir yurttur ... 
Senelik leyli ücreti (300) liradır .. Üç taksitte alınır... 1-8 (2524) 

Bir vazife ile Çeşme kazasında bulun
duğum sırada hastalığa tutularak imda
dı sıhhi otomobili ile getirildiğim em
razı Sariye ve istilAiye hastanesinde 
yattığım 11 gün zarfında bizzat alaka 
göstermek suretiyle beni fevkalade ih

·----------------1 l!mamla tedavi ve hayatımı kurtaran bu 
Önemiş 1'icaret ve hastanenin kıymetli ve hazik baş heki

mi sayın doktor Lütfü Sabri Serinken, 
Sanavi odasından: cioktor asistan Halit Baltacıgil ve Dün

dar Örs ile şefkatli hizmetlerini esir
gem iyen hemşire Fatma Kaçın ve Emi
nt ile ismini bilmediğim diğer hemşire
lere teselckürii bir borç bilirim .. 

inhisarlar Çamaıtı Tuzlası Müdürlüğünden: 
Tuzlamızın baılamış olan istihsal iılednde çalıştırılmak üzere işç.iye ihtiyaç 

vardır. Bu iıçilere en ap.iı iki ve en çok beı lira ıafi gündelik verileceii gibi 
öğle üıtü 15 kuruş bedelli ve ak.p.mları da bedelsiz sıcak yemek dağıtılacak ve 
yatacak yerleri de idarece temin edilecektir. 

- Diinkü Niishadan Dcvan1 -

FEVKALADE UMUMt 
HEYET TOPLANTISI : 
Madde 28 - Umumi heyet; fevkal-

3.de olarak, idare meclisinin, veya mü
İzmir : Baş komiser 

(2526) RİFAT ÖZDEMİR 

isteklilerin nüfu3 hüviyet varalıcaları ile birlikte Çamahı tuzlası müdürlüğüne 
acele müracaatları. 2 1 22 23 24 25 26 (2505) 

rakiplerin daveti üzerine toplanabilir. -------~--~--------

Bundan başka, müracaat tarihinde mu- DoJıtor • 0-rato· ·r 
İzmir Defterdarlığından: 

- 633 lira 39 kuruş keşif bedelli Kar,ıyaka nahiye hükümet konağı tami
ri açık eksiltmeye konulmuştur. kayyel ortakların en az onda birinin r• 

müşterek yazılı talebi üzerine, idare V E F İ K A O A R 
meclisi umumi heyeti fevkalade toplan- A>kcri hastanesi doğum ve Kadın 
tıya çağırmak mecburiyetindedir. Bu Jıaslalıkları mütehassısı 

2 - Muvakkat teminat akçesi 48 lira olup ihaleyi müteakip ihale bedeli üze
rinden ~;. 1 5 ~c iblağ edilecektir. 

3 - Eksiltme S / 10/942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da milll 
emlak müzayede salonunda yapılacaktır. talep idare meclisi tarafından nazarı Hastalarını her gün kabul eder .. 

itibara alınmadığı takdirde, mürakabe İkinci Beyler sokak No. 79 4 - Talipler ke,ifname ve şartnameyi milli emlik müdürlüğünde görebilir
ler. heyeti, azami 15 gün içinde. umumi he- TELEFON : Klinik 2727 EV: 3374 

yeti resen fovkal5de toplantıya davet ~~ 5 - Münakaaa.ya iştirak edecek olanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı evaaf ve ı,eraiti haiz olduklarını gösterir v~sikatarını ko-eder. Umumi heyet ticaret vekaletinin 

davetile de fevkalide olarak içtima 
eder. 

UMUM! HEYETİ DAVET : 
Madde 29 - Umumi heyeti adi ve 

fevkalade toplantılara davet ve ruzna
menin ilanı, kooperatif merkezinin 
bulunduğu mahalde münteşir gazete 
veya gazeteler ile, gazete olmıyan yer
lerde de, resmi ilB.nlar için mer'i mahal-
li örf ve adet veçhile yapılır. Bu dave
tin toplantıdan en az 15 gün yapılma<ı 
ve bunda içtin-ıa yeri ve saatinin bildi
rilınesi ve keyfiyetten ticaret ve iktisat 
vekaletlerinin haberdar edilmeleri şart
tır. Ticaret vekileti mümessilinin her 
toplantıda huzuru, toplantıya, müzake
rata, ruznameye ve zapta nezareti ınec
buridir. Toplantıda bulunmuş olan tica
ret vekclleti mümessili tarafından imı.a 
edilmemiş zabıtlar muteber olmadığı 
gibi, tescil olunamaz. 

Karar nisabı: 

DOKTOR 

SÜLEYMAN ÇORUH 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Birinci Beyler Sokak 42 Sayı .. 

TEL. 2946 
Evi İnönü caddesi (Gözlepe) 836 

sayı ... TEL. 4436 1 - 13 (2065) 
~y..'"')A.""""'~~ 

MAÇKADA 
SATILIK ARSA 

Maçkada Tramvay caddesi üzerinde 
110.20 metre cephesi 156.10 metre de
rinliğinde ifraza ınüsait ortasında sefa
rethane· binası olarak yapısı tamamlan
mamış büyük kargir bir b:na ve ayrıca 
iki ufak binası olan mahal satılıyoı·. 

~~====== : =====::::::::::: 
DK.OPERATÖR 

SEDAT BELGER 
Doğum ,.e Kadın hastalıkları 

ınütehassısı 

Her gün hastalarını Alsancak Bi
rinci Kordon 288 numarada kabul 
eder. Ev ve muayenehane TEL: 4116 

... ~-.. _..,~...,_._...,.'"""'°"''" -.. -c == =~ .~ .. 

misyona ibraz etm~ğe mecburdurlar. 24 2 5525 (2531) 

·····················································································-. . . . 
E Devlet Demir Yollarından = . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muhammen bedeli 19680 ( on dokuz bin altı yüz seksen ) lira olan muhte
lif ebatta 20500 ( yirmi bin beı yüz ) Kg. kur.un boru (2 birinci te•rİn 1942) 
cuma günü saat ( l S.30) on beş buçukta Haydarpa9ada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf wulile satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek istiyenlerin 1476 (bin dört yüz yetmiı altı) liralık muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni güa 
saat 14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliiine vermeleri lizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
ıs 18 21 24 5399 (2430) 

MAMA GÜRBÜZ 
Vitamin ve Kalöri cihetinden çok zengindir 

Yavrularınızi ·besler, sıhhatini korur, vücutlarındaki 
mukavemeti artırır. Hayat, neş'e verici bir cevherdir. 

BOtOn Eczane ve depolarda bulunÜr. 

Bayındır lıazası hülıümet 1ıonağında yapılacaıı 
tamirata ait ilan ••• 

Madde 30 - Ortaklar umumi heyeti
nin adiyen, veya fevkalade olarak top
lanıp, müzakerelere başlıyabilmeleri 
için. toplantıya davet tarihindeki ortak
ların yarısından bir fazlasının şahsen 
veya ternsilcn hazır bulunmaları şarttır. 
ilk toplantıda bu nisap temin olunmazsa, 
ortaklar aynı sekilde ve en çok on beş 
gün zarfında. ikinci defa toplantıya çağ-
rılırlar. Bu ikinci toplantıda hazır bulu- IŞIKLAR KÖYÜ MUHTARLiôIN-
nan ortakların adedi ne olaurs olsun, DAN: 

BAYINDIR MAL MÜDÜRİYETİNDEN: 
Keşif bed•li Muvakk:at teminat 

miktarı birinci toplantıya ait ruzname müzake- Köyümüz sandığına ait 942 yılı nar 
re edilir ve karara bağlanır. mahsulü ile zeytin mahsulleri müzaye-

Cinsi Li. Kr. Li. Kr. 

Kooperatifin feshi hakkında müzake- de ile satılığa çıkarılmıştır. Nar malısu
re için yapılacak umumi heyet içtiınaın- lü 25/9/942 tarih Cuma günü saat 19 da 
da, o tarihte müesseseye kayıtlı ortakla- zeytin mahsulleri de 29/9/942 tarih saat 
rın en az üçte ikisinin hazır bulunmala- 19 da ihale edilecektir. Taliplerin mez
rı liizımdır. Kararlar mevcut reylerin kı1r gün ve saatl<! köyümüzde bulunma
ekseriyeliyle verilir. tık toplantıda bu !arı ilan olunur. 
nisap temin olunmazsa ortaklar ikinci Işıklar köyü muhtarı Asım Yılmaz. 
topLıntıya usulen çağrılır. Bu toplantıda -;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 

Bayındır hükümet konağı tamiratı 5024 40 376 83 
Yukarda cinsi, keşif bedeli ve muvakkat teminat akçesi miktarı gösterilen 

Bayındır hükümet konağı aşağıdaki ,artlar dahilinde tamir ettirilecektir . 
1 - Eksiltme açık olarak icra olunacaktır. 
2 - Eksiltme 16/9/942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle münakasa

ya vazedilmiştir. 

ortakların yarısının, üçüncü toplantıda ~ 
ise. gelenlerin huzuru kafidir. 

Ruzname; 
Madde 31 _ Umu mi heyet ancak ruz

nameye dahil maddeleri müzakere ede
bilirler. Şu kadar ki ruznamede mevcut 
olmasa da idare meclisi azalarının azli
ne karar verebilirler. Azline karar veri
len idare n1eclisi azalarının yerine yeni
leri intihap olunur. 

Huzur cetvelleri: 

DOKTOR 

Salahettin TEKAND 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTELo\SSISI 

Hastalarını her gÜn öğleyin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 

23 numarada hususi muayenehane
sinde kabul eder. Telefon : 4342 

3 - ihale Bayındır Malmüdürlük odasında müteşekkil komisyon tarafın
dan 1/I0/942 perıemhe günü saat 1 O da icra kılınacaktır. 

4 - Her gün Bayındır malmüdürlüğünde mevcut dosyasındaki hususi şart
name, keşifname ve hu işe ait evrak mesai ıaatı dahilinde görülebilir. f!}bu 
evrak izmirdc de nafia müdürlüğünden görmek mümkündür. 

5 -Taliplerden muvakkat teminat olarak 2490 sayılı kanunun 1 7 ci mad
desinde sayılan na.kit mahiyetindeki evraklar kabul olunur. 

6 - Münakasaya iştirak edecek müteahhidin bermucibi talimat kanuna 
bağlı formül dahilinde ehliyet bcyanname•i ibraz etmosi t•rttır. 

7 - Teminat akçesinin vezneye yatırıldığına dair olan makbuzlar yukan
da gösterilen ihale gün ve !laatından bir saat evveline kadar kabul edilir. Bu 
ıaattan sonra vaki müracaatlar nazara ahnmaz. 

- SONU YARIN -
Ev: 3459 

~ o 16 20 24 28 5407 (24H) 

Z AY t 
tki yıl evvel lzmir kız lisesinden al

dığım 2137 sayı ve 25/9/942 tarihli tas
dıknaınen-ıi ZHyi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığını nan 
ederim. 

Nermin Önçeki Kar5ıyaka Nuh bey 
sokak N o. 46 5598 (2530) 

tZMiR BELEDtYEStNDEN: 
1 - 871 nci sokakta belediyeye ait 49 

sayılı aralık yerin bir sene müddetle ki
raya verilmesi yazı işleri müdürlüğün~ 
deki şartnamesi veçhile bir ay müddet
le pazarlığa bırakılmıştır. 

Muhammen bedeli 36 lira muvakkat 
teminatı 5 lira 40 kuruştur. Taliplerin 
teminatı i!j bankasına yatırarak mak
buzlariyle 5.1101942 dahil tarihinden 
19/10/942 tarihine kadar haftanın Pa
zartesi Çarşamba ve Cuma günleri en
cümene müracaatları. 

20, 24, 28, 3 5543 (2499) 

tLAN 
tzmir jandarma dairesi ihtiyacı için 

7, 8, 9, 10 milim inceliğinde münakasa 
suretiyle (20) ton demir müstacelen sa
tın alınacağından işin ehemmiyet ve 
müstaceliyetine binaen talip olanların 
25/9/942 Cuma günü saat 10 da jandar
ma satın alma komisyonuna derlul mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

5599 (2529) 

DİŞ TABİBİ 
NESİP DOLUNAY 
Paris fakültesinden mezun.. 

l\tuayenehanesi : ikind Beyler so
kak No. 79 Telefon : 2727 

SA71LIKEV 
Karantinada 141 inci Selçuk sokağın

da elyevm boş 18 numaralı 4 odalı 198 
M. arsa ile bir ev satılıktır. 

Taliplerin yarubaşındaki 16 numaralı 
haneye müracaatları.. 22-24-26 (2506) 

DOKTOR KEMAL 
OSMAN BOZKURT 

İnnir memleket hastanesi 
Asabiye mütehassısı 

Hastalarını her gün öğleden sonra 
İkinci Beyler sokağındaki muayene
hanesinde kabul eder. 

EmlôJı ve Eytam Banrıasından: 
Esas Kıymeti 

No Yeri TL: 
Nevi 

-
2775 Beşiktaş Viıne zade mahallesi l.199.438.- Arsa ve üzerinde nata-

Maçka ve Tetvikiye caddeleri marn kirgir büyük bir 
2 mükerrer No :lu pafta 66, ada bina ile aynca iki ufak 

Meaahaeı 

15 342.50 
M. 2 

Teminatı 

TL: 119.944 

703 parsel 4 bina. 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkuller peşin para ile ve kapalı zarf usulü ile satılaca.ktır. Kapalı zarflar 21/10/942 

çar4amba günü sa&t 1 4 te Bankamız İ•tanbul tubesi satış komisyonu huzuru ile açılacak. ve en yüksek tek.lif merkeze 
bildirliece.k ve haddi li.yık börüldüğü tatkdirde maliye vek&letinden istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan 
aonra kat"i ihaleıi yapılacaktır. 

istekli olanlann Ankara merkezi ile istanbul, lzmir, Bursa şublerimizden birer lira mukabilinde bir şartname edine~ 
rek bu şıntname ahkamı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektubunu. tayin edilen 2 1/1 O /942 çarşamba günü ıaat 
14 e kadar istanbul şubemiz müdürlüğüne tevdi etmeleri 18.zımdır. Satııt bedelinin ödenmesinde alıcıya. bina ve .arsa
nın İpoteği mukabilinde kolaylık gösteı:Jebilir. Faz1a izahat almak iı;:te'.\•enl~rin ı,tanbul şubemiz t-mlik servisine mÜ· 
racaatlan ilan olunur. 24 28 6 l S 5569 (2527) 

Sağır, Dilsiz ve Körler müessesesi Müdürlüğünden : 
Cinsi Azı Beher kilonun Muhammen bedeli 

1
,, 7,5 muvakkat 

Teminat 
Lira Kr. Çoğu Kuruş Santim 

Sadeyağ (Urfa) 1200 kilo 1500 kilo 194 2 18 25 
(Bursa kara.kılçık ayarı) 
Pirinç 1000 kilo 1200 kilo 54 48 60 
eytinyağı (Ayvalık) 500 kilo 600 kilo 1O1 

3
4
60

5 4
0

5
0 KoYll"rt eti 3500 kilo 4000 kilo 120 

Sığır eti 1500 kilo 2000 kilo 90 1 35 00 
Patates 2500 kilo 3000 kilo 35 78 75 
Alsanca.kta sağır dilsiz ve körler müessesesinin 1942 mali yılı ihtiyacı olan yukarıda yazılı altı kalem iaşe maddes.i 

bütün kanuni vergileri bilahara müesseseden verilmek suretiyle 5/10/942 pazartesi günü saat IS te isteklisine pazar~ 
!ıkla ihale edilecektir. 

İsteklilerin sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğiinde müteşekJcil komisyona yazılan gün ve sa.atta müracaatları. 
5589 (2528) 

VUayet Daimi Encümeninden : 
Nevi No. Kazası Mahallesi sokak Muhammen Bedeli Teıninat Mülahazat 

E. Y. Mikdarı 
Lira Kr. Lira Kr. 

Di!kkAn 8 8 Urla Yeni Demirciler 250 18 75 Tamamı 
DilkkAn 6 6 Urla Yeni Demirciler 250 18 75 Tamamı 
Kahvehane 46 52 Urla Yenice Kemalpaşa 800 60 00 Tamamı 
Di!kkan 49 39/(1 Urla Yenice Kemalpaı;a 500 37 50 Halen 39 ve 41 No.lu 

dUkkllndır 
DükkAn 37 11/12 Urla Hacı İsa Köprübaşı 500 37 SO • 
Dilkkan 35 9 Urla Hacı İsa Köprübaşı 500 37 50 • 
Di!kkAn 33 7 Urla Hacı İsa Köprübaşı 250 18 75 • 
Dükkan 31 5 Urla Hacı İsa Köprübaşı 250 18 7? .. . .• 

1 - Yukarıda evsafı yazılı Urla kazasında kain idarei hususiyei vilayet1' ait gayri menkullerın mulkıyetlen satılmak 
üzere fileni milzayedeye çıkarılmıştır. 

2 - Müzayede müddeti 19/9/1942 tarihinden itibaren 20 gündür. Yevmi ihale olan 81101942 tarihine müsadif per-
şembe günü saat 10 da Vi!Ayet daimi encilmeninde yapılacaktır. . . . . 

3 - Muvakkat teminat mikdarı her gayri menkullin hizasında gösterilmiştir. Talıpler bu mıkdar temınatı muhasebeı 
hususiye veznesine yatırarak makbuzlarını ibraz edeceklerdir. . . _ . . .. . 

4 _ Talipler de gayri mı:nkulleri görmek istiyenler Ur!• muh_asel_>eı hususıye memurluguna .ve şer~ıtı muzayedeyı 
;;örmek istiyenler her gün Izmir muhasebei hu~usiye vandat daıresıyle mezk<lr kua muha<;ebeı hususıye memurluğu· 
na müracaat edecekleri ilhı olunur. 20 - 24 • 5539 (2497) 



SARIPE 4 
= 

Harp vaziyetine asker gözü) le bakış 

Rus hedefi: Almanları 
Stalingradda yok etmek! 
Stalingr ad etrafındaki Almanlar ilıi istiJıamet· 

t en tazyilı ediliyor •. - .Japonlara göre 
Amerilıan donanması .• 

Radyo ~azetes;ne göre Alman tebliği 
Kafkas bölgesinde şiddetli mukavemete 
ı .. ğmen ilerlemeler kaydedildiğini, Sta
Jingradda ve etrafında muharebelerin 
Jcvam ettiğ!ni ve bir parça da ilerlen
tiı~ni, mukabil R us taarruzlanmn tar
c:k.dildiğini bildirmektedir. 

Sovyet ve İngiliz kayna.klan K afkas
larda Mozdokta birkaç gün d.uraklama
can sonra Sovyetlerin taarruza geçtik
lerini ve Novorosiskte bir Alman taar
ruzunun püskürttildüğünü bildiriyor. 

Stalingrad harekatı hakkındaki haber
ler de SovyeUerin bilhassa Stalingradm 
şimal kesiminde bir parça vaziyetlerini 
düzelttiklerini bildiriyor. Yeni takviye
kr alan mhareşal Timoçenko taarruza 
gec;erek Stalingradın şimal kesiminde 
Almanları bazı sokaklardan çıkarmıştır. 
Buradaki Almanlar iki istikametten taz
yik edilmektedir. Birisi şimalde ve şi

mal batıya doğru olan istikamette, di
ğeri Volga nehrı ile Don dirseği arasın
Laki koridorun şimalinde kalan Alman
lara kar_şı .... 

Bu hareketlerin hedefi clar bir saha 
içinde h~reket eden Almanları imha et
mektir. Bu dar sahadrıki Almanlar ise 
biran evvel Stalingradı zaptetmek için 
bütün kuvvetleriyle çalışmaktadırlaı'. 

Halbuki bugüne kadar cereyan eden 
harekat, Almanların d::ı itiraf ettikleri 
veçhile hic beklenmiyen neticeler ver
miştir. Stalingrad muharebeleri başlıya
lı üç hafta olduğu halde bu şehir en bü-
:'l'Ük tazyiklere rağmen dayanmışbr ve 
dayanmaktadır. Daha ne kadar dayana
cağını da tahmin etmek şimdilik müm
kün değildir. 

Fin Cümhurreisioin 
değişme zamanı 

---*·---
Helsinki, 23 (A.A) - Önümüzdeki 

Şubatta yaılacak olan cümhu.rreisi in
tihabının 1945 yılına bırakılması hak
kında parlamentoya bir takrir verilmiş
tir. Hükümet bu hususta henüz bir va
ziyet almamıştır. 

--~~-~~lllNW'-~~ 

TA YMIS GAZETESiNE GÖRE 
(Baştarafı 1 i.nci Sahil ede) 

Pacağı israr edildiği halde aradan epey
ce zaman geçmesine rağmen bu tebliğ 
nesredilmemiştir. 

Almanlara göre cephede her ·Rus as
kerinin arkasında tabancalı bir bolşevik 
vardır ve aşkeri harbe zorlamaktadır. 

Bir çok olaylar gösteriyor ki Alman
lar endişelenmeğe başlamışlardır. Zira 
rejime ve Stalinin emrine sadık bir mil
letin neler yapacağını görmüşlerdir. 
Bilhassa Rusyada yeni bir kışın geçiril
mesi Alman milletini korkutmaktadır. 

Almanyada yeru komünistin mahku
miyeti meselesini resmi mahfiller muh
telif şekillerde izaha gayret ediyorlar. 
11 kişi daha gizli komünist ocağı açtı.k
lan için idam edilmiştir. 

Bu hadiselerden heman bir netice çı
kacağım beklemek doğru değildir. Fa
kat bu gibi hadiselerin ilerisi için mana 
ve ehemmiyeti büyüktür. 

Almanya bir ayda elde edeceğini san
dıih neticeyi uzun müddet daha elde ede 
mivereğini açıkca anlamıştır. 

DOŞüNCE VE TiTREME 
l oiıdra, 23 (A.A) - Taymise göre 

~talingradın mukavemeti Almanyaya 
tabi memleketleri düşündürmeğe başla
mıştır. Bu tabi memleketler Stalingradın 
büyük mukavemeti önünde titremekte
dirler. 

Moskova, Alman 941 harbinin tim
sali olduğu gibi Stallngrad da 942 nın 
timsalidir. 

A VRUPADA GOÇLOKLER 
italyada geçen seneki güven yerine 

şimdi «inirlilik hüküm sürüyor. Avrnpa
da bir kıs daha mukavemet güçle!ımiş
tiı-. Macnr, Bulgar, ve Rumen milletle
rinin şefleri nihayet Hitlerin zaferinin 
ve yahudi aleyhdarlığının halkı avutma
i!a kafi olmadığını görüyorlar. 

Geçen kış Alman zaferinden emin 
olanlar, bu sene artık mihver zaferinden 
bahsetmiyorlar. ----·----RUS KANAATi 

< tınştarah 1 inci Sahifede) 

cegı kanaatichr. Sovyet kuvvetleri yal
nız müdafaa ile değil ayni zamanda Al
r.ıanhırı gerilere ~tmakla da kendilerini 
ı~österiyorlaı. 

Bir Rus b:rliğı bir kesimde Almanla· 
rı iiç kilometre geriye atınış ve şimdi 
lıu Alman kuvvetini yanlarından tehdi
de başlamıstu·. 

ALMAN PARAŞÜTÇÜLERİ 

Stalingrada Sibiryad:m yeni Rus tak
viyeleri geldiği söyleniyor. Bizim de 
kanaatimiz bu kuvvetlerin uzak doğu
dan getirildiği mer\ ezindedir .. Eğer Ja
ponlar Sibiryay.t taarruz niyetinde ol
salardı her halde kışı bekliyecek değil
dir .. 
. Moskovada, Stalingradın düşmiyeceği 
hakkındaki kanaat kuvvetlenmiştir. Bu 
kanaate sebep mareşal Timoçenkonun 
aldığı takviyelerle Almanları geriye at
mağo başlamasıdır. 

Bizim kanaatimizce Stalingrad hak
kında fazla iyimserliğe kapılmak için 
henüz vakit çok erkendir. 

Olaylar şehrin dayandığını gösteri
yorsa da durum henüz çok iyimserliğe 
kapılacak derecede değildir. 

AMERİKAN DONANMASININ 
VAZİYETİ 
Berlin radyosunun Japon umumi ka

rargahının tebliğine atfen verdiği habe
t'e göre harbin başından beri Japonlar 
Amerikalıların ~ti harp gemilerini tah
rip etmişlerdlr: 
Batırılanlar : 6 muharebe gemisi, ye

tlı uçak gemisi, 12 kruvazör, 8 muhrip. 
Ağır hasara uğratılanlar : 5 muhare

be gemisi, 2 uçak gemisi, 10 kruvazör ve 
altı muhrip ... 

Böylece Aıneı·;kan deniz kuvvetleri
nin yüzde ellisi batırılmış ve 14 bin kişi 
ölmüş oluyor 
Amerikalıların yeni denize indirdik

leri gemilerden hiç birisi henüz hizme
te girmiş değildir Şu halde Japonların 
yarısını batırdıklarını iddia ettikleri bu 
yarım deniz kuvvetiyie Amerikalılar 
Jııponları durdurmağa muvaffak olmuş
lardır. 

Japon donanmasının 
bütün kayıpları 

---*·---
Vaşington, 23 (A.A) - Bahriye na

zırlığının hasaı a uğradığını bildirdiği 
japon kruvazöriyle japonların harp filo
su kayıpları en az 22 ye varmıştır. 

~----·----SOV Y ETLERE GORE 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

STALİNGRAD ŞİMAL BATISil\TDA 
Moskova, 23 (A.A) - Gece yarısı 

neşrolunan tebliğe ektir: 
Stalingradın şimal batısında kıtaları

mız düşmanla ~iudet1i savaşlarda bulun
makta ve düşmana büyük kayıplar ver
dirmektedir. Henüz tamamlanrnıyan ra
kamlara göre son iki günde 3000 Alman 
öldürülmü,ş, 20 lrınk, 12 havan topu ve 
22 top tahrip edilmiştir. 

Şimal batının blr kesiminde bir günde 
12 düşman tayyaresi düşürülmüştür. 
Topçumuz da 6 Alman tankını ve bir 
top grubunu tahrip etmiştir. 

MOZDOKTA 
Mozdokta kuvvetlerimiz beş tank tah

rip etmiş ve bir tepenin zaptı savaşında 
da bir Alman mitralyöz bölüğünü yok 
etmiştir. 

PÜSKÜRTÜLEN HÜCUMLAR 
Novorosiskin cenup doğusunda düş

manın bir hücumu piiskürtülmüş \•e Al
man bataryaları tiUSturulmuştur. 

Sinyaminoda Almanların bir hücumu 
ı:ıüskürtülmüs \•e on uçak düşiirülmüş
tür. 
KARELİDE 
Moskova, 23 (A.A) -- Rus kıtaları 

Kareli çevresinde Almanlar tarafından 
tahkimine çalışılan önemli bir tepeyi iş
gal etm;ştir. 

KAR YAGIYOR 
Moskova, 23 (A.A) - Kutup çevre

sinde sık sık kar yağmakta ve termo
metre mütemadiyen di.işmektedir. Al
manlar kı!'a karşı hazırlıklar yapıyor· 

!ar .. 
KARŞILIKLI HÜCUMLAR 
Londra, 23 (AA) - Alman radyosu

mın dün akşamki yayınında Alman tay
~·arelerinin 13 eyli.ilde bir müttefik ka
filesine hücum ettikleri sırada Rus tay
yarelerinin şimal buz denizindeki Al
man i.islerine taarruz ettiklerini bildir
miştir. ----·----'NGiLIZLERE GÖRE ALMAN· 

RUS HARBi 
(Ba.ştarafı 1 inci Sahifede) 

gabladet gazetesinde çıkan bir haber, 
B. Bitlerin Stalingradıda ihtiva eden 
cenup cephesi başkumandanı Fon Bocka 
izin verdiğini bildirmektedir. 

Stokholm, 23 (A.A) - Süvenska 
Degabladel gazetesine göre Fon Bockun 
azlinin sebebi, Bitlerle çıkan bir görüş 
ihtilafıdır. · 

GENERALiN ÖLÜMÜ 
GtZLENMtŞ 

YENi A.SIR 

ISVEÇ INTIHABATI MISIR HAREKETLERi 
~~~* *·~~-

Demokrasi Mihver mav 
için zafer nalarla tank 
sayılıyor taşıyor 

~*~ ~*~ 

ISVEC SECIMlN'N NET İCESİ VA PUrtLA TAŞIMAKTAN ~AZ 
MiHVERE TESiR YAPTI GEÇMEK ZORUNDA KALDILAR 

~*~ ~*~ 
Vaşington, 23 (A.A) - Senatu aza- Kahire, 23 (A.A) - Royterin batı 

sından Toına ayanda demiştir ki: çölündeki muhabiri bildiriyor: 
« - Son İsveç seçiminin neticelerine Rommel, tankları ileri hatlara nakil 

Demokrasi nahiye meclislerinde bire için motörlü mavunalar kullanıyor. Her 
karşı 21 ile temsil edilmektedir. Naziler biri 120 tonluk büyük mavunalar ala
ellerindeki numaraları kaybetmişlerdir. bildiği kadar tankı doğrudan doğruya 
Bu neticenin düşmanlarımız üzerinde Tobruka ve Marsa Matruha getiriyor-
büyük bir tesiri olınuştur.> ı ar. 

_ _ _ ,..,.,,,,_ •"""""' Almanlar vapurlarla tank naklinden 

ALMANLARA BiR iHTAR vazgeçmek zorunda kalmışlardır. 
!NGtLlZ TEBLlCİ 
Kahire, 23 (A.A) - Orta şark kuv-

24. 'RVt.iiL PEPSEMBF. 

·~ ·o N HA e"'"~-R' 
' . . •, '. ·.. . ·-"' 

Pirinç hakkında bir temenni 
'i 

Fiyatların durdurulması 
• • 
ıçın düşünülen çare 

İstanbul tacirleri müstahsilin piyasaya hemen 
~irinç 11ermesine müsaade edilmesini istiyor 
!~tan~ul, 23 (Yeni Asır?.- ~~g~n f:ararı mucibince hüküme-te teslimi icap 

(dun?. tıcaret ?da~mda valıruo ~eıslitın- eyleyen pirinçler ayrılmadan önce rnüs
de ~ll'~~ ko~ıtesı toplanmı~. fiyatların ahsilin piyasaya pirinç arzetmesine mü
alabildıgıne yükselmesi etrafında müza- saade edihnesini istemişlerdir. T acirle
kereler olmu17hır. Bazı tacirler el koyma rin bu teklifi vekalete arzedilecektir. 

Rafine . 
pesı 

pamuk yağı ve pamuk yağı küs
meriyetteo kaldırıldı fiyatları 

( Haştarab 1 i.nci Sahllede) 

yade korktuğu bir şeydir. Siz bizi din
lerseniz hakikati öğreneceksiniz.. Biz, 
uçaklarımızla bir bulut halinde gelexek 
şehirlerinizi tahrip edeceğiz .. ıı 

vetleri İngiliz tebliği: Ankara, 23 <. A .. A) - iktlaat v~kaletinden bildirilmiştir: 
21/22 Ey1111 gecesi devriye faaliyetleri t /6/942 t h d · ·b ı an ın en ıtl aren yürür ü~ g:İrmek üzere ve1r.aletim.izce tesbit ve 

olmuştur. Bir hava grubumuz düşma- ilan edilmiş olan rafine pamuk yağı v e pamuk yağı küabesi fiyatları meriyetten 
nın işçi gruplarına hücum etmiş ve ka- kaldınhnıştır. 
ra kuvvetlerimiz de bunlardan bir kaç BİR İNGİLİZ HÜCUMU 

Londra, 23 (A.A) - Bugün uçakla
rınıız Almanya işgalinde bulunan Lilde 
e.lektrik santralını ve fabrikaları bom
balamıstır. 

Berlin, 23 (A.A) - Tebliğ: 
Manş sahilinde hafif Britanya kuv

vetlerinin yaptığı akında 4 uçak düşü
rülmüştür. 

Savaş uçaklarımız, gündüzün cenup 
!ngilterede harp bakımından ehemmi
yetli hedeflere ağır çapta bombalarla 
hücum etmiştir. 
Duvr yakınında 3 baraj balonu düşü

ı ülmi.istür. ______ , ___ _ 
ALMANLARA GÖRE 

(Baştarafı 1 inci Sahüede) 

Merkez ve simal kesimlerinde kıtala
rımızın mevzii taarruz hareketleri mu
vaffakıyetle devam etmistir. 

HAVA HÜCUMLARI 

esir almışhr. 
Çöldeki kuvvetlerimiz düşman cep

hesinin 800 kilometre kadar gerilerinde 
muvaffakıyetli hareketler yapmıştır. 

iNG!LtZ HA VA HÜCUMLARI 
Bingaziye yapılan hava akınında yer· 

de 30 dan fazla uçak tahrip edilmiş ve 
diğer bir çok düşman uçağı hava muha
rebelerinde düşürülmilştür. 

Topçumuz düşmanın mühimmat ve 
malzeme depolarını tahrip etmiştir. 

Eldabya uçak meydapına 22/23 Eylıll 
gecesi hücum edilerek bir çok yangınlar 
çıkarılmıştır. Tobrukada hücum edilmiş 
ve limanda iki gemide yangın ç-ıkarıl
mıştır. 

MALTADA 
Malta, 23 (A.A) - Resın! tebliğ: 
Pazartesi ve Salı geceleri Malta üze

rine akın olmamış, yalnız dün sabah 
düşman avcılarının keşif hareketlerin
den sonra Maltaya hücum edilmiştir. 
Avcılarımız düşman uçaklarını karşıla
mıştır. Hasar ve insanca kayıp yoktur. 

Uçak teşekküllerimiz Riyev bölgesin
de Rus takviyelerinin bulunduğu kamp
lara ve demiryolu muvasalasına gece ve 
gündüz çok tesirli hücumlarda bulun-
muştur. tTALYAN TEBL1G1 

Balıkçılar yarım adası sahilinde ştu- Roma, 23 (A.A) - Tebliğ: 
ka1arımız, önemli bir Rus istinad nokta- Mısırda az faaliyet olmuş, iki İngiliz 
sını bombalamıştır. uçağı düşürülmüştür. Bunlardan birisi 

Uzak şimalde kayıba uğramaksızın şimal Ah-ikada, diğeri Değrilde düşürül-
19 uçak düşürdük. müştür. Bir uçağımız dönmemiştir. 

----·~ -·-----ALMAN HAREKETLERi SOVYET DÜŞÜNCELERi 
--- * *·---

Şimdiye kadar Almanya zaferi 
tam "207" bi~ Rus açiı~nda 
kişi kurşuna beklivorsa 

dizilmiş aldanıyor 
~*~ ~*~ 

Almanlar meıgul Fran· Az çolı fedalıarıııııorıa 
sada yeniden şiddetli Rusyada esas llizmetle· 
tedbir ler alıyorlar.. rin hepsi görülecelı •• 

Londra, 23 (A.A) - Almanlar Fran- Moskova, 23 (A.A) - Royterin hu-
sada şiddetli tedbirler alıyorlar. Geçen susi muhabiri bildiriyor : 
gün 16 Fransızın kurşuna dizilmesi Rus milleti harbin üçüncü yılının so
Fransada derin bir tesir hasıl e~tir. nunda 3 şey düşünmektedir: Savaşta 
Bu 16 kişi ile Almanların işgal altındaki ölenler, yiyecek ve yakacak. 
yerlerde kurşuna dizdikleri insanların Rusyada matem tutan çok kimseler 
yekunu 207000 rakamına varmış olu- vardır. Herkes, Almanyanın pek çok ka-
yor. nını akıtan bu savaşın Rusyada insan 

SON TEVKİFAT boşlukları yaraLtığını biliyor. 
Paristen gelen haberlere göre Fransa- B. Hitler bu kış dok,'ll<la zaferi Rus-

cia son zamanlarda 5000 kişi tevkif edil- ların aç kalma.qından bekliyorsa çok al-
miştir. danıyor. Yakacak ta böyledir. 

İşgal altındak; yerlerde kurtuluş Rusyada esas hizmetler için her şey 
i.imidi, mukavemet ruhunu kuvvetlen- bulunacak, fakat ba«<ka hizmetlerde az 
dirmektedir. Miinih akını büyük bir çok fedakarlıklar lazım gelecektir. 
ümit vermiştir. -eııww---

ALMANLAR TEKZIP EDİYORLAR HARP KARŞıSINOA TÜRKİYE 
Berlin, 23 (A.A) - Yarı resmi bir (Baştlırab 1 inci Sahifede) 

kaynaktan bildi.ı·ıliyor: 
İngiliz istihbarat ajansları, ihtimal ki 

istihbarat nazırır:dan aldıklan emirler 
üzerine isgal alt•ndaki Avrupada bir 
çok kimselerin idamını bildirmektedir
ler. 

İngiliz ajan!ılarının verdiği bu rakam
lar tamamiyle uydurmadır. Alınan hari
ciye nezaretinde beyan edildiğine göre 
bu mesele ile İngiltere hiç meşgul olma
malıdır. Çünkü harp sahalarındaki bal
talama ve casusluk suçlularının yüzde 
doksanı İngilizler.in vasıtalarıdır. Bu ra
kamlar, biran için doğru olarak kabul 
edilse bile bunlar işgal altında bulunan 
~50 milyon nüfusun ancak pek azının 
Ingiliz teşvikine kapıldığını gösterir ve 
bunlar da yahud:ler veya komünistler
dir. Her halde casusları idam etmek, 
harp halinde bulunan Almanyanın hak
kıdır. 

İngilizlerin Irlandada hürriyet isti
yenleri idam ettikleri meydandadır. Do
ğu ve cenup Afrikada, Hindistanda da 
böyle hareket etmektedirler. 

miştir .. Ve bu siyaset, müsellab bir ta
rafsızlıktır ki manası ancak istiklaline 
yapılacak tecavüz karşısında hemen ha
rekete geçmeği ifade eder. 
Ateşten bir çenber içinde olmasına 

rağmen Türkiycııin tarafsızlığı İnönü
nün ve hükümeti idare edenlerin azim 
ve c.~ddiy.eti ile bozulmamıştır. 

TURKIYE VE HARP 
Muharebenin Kafkaslara ve Karade

nize_ ulaşması, Mısıı·daki savaşlar, Irak 
ve Iranda mühim İngiliz kuvvetlerinin 
tdışidi şüphesizdir ki Türk milletinin 
daha müteyakkız hareketini icap ettiı'e
cektir. Fakat Türkiyenin harbe girme
sini icap ettirecek hiç bir sebep yoktur. 
Hatta Rus donanmasının Tfük limanla-
rında enterne edilmesi zarureti bile ha
sıl olsa bu iş te yine halledilecektir. 

Türkiyeyi en ziyade alakalandıran 
mesele Boğazlar hakkında Rusların ba
zı emperyalist emelleri hakkındaki şa
yialar olmuştur. Fakat bu da hemen 
alakadarlar tarafından yalanlanmıştır. 

Japon bahriye heyeti gitti 
İstanbul. 2 3 (Yeni Asır) - Şehrimiz- , eylemiştir. Heyet Sofyada iki gön kala.

de ~ulunan amira_l Nomor8:nın riyasetin- cak, Bükreş ve Peşteyi ziyaTet eyledik· 
deı~ı Japon bahnye heyetı bu akşam dn sonra Almanyaya dönecek
( dün akşam) ekspresle Sofyaya hareket tir. 

JAPONLARL A HARP 
---*·---

Japonlar " Yeni 
Gine'' de taar
ruza hazırla

ı ... ıyorlar 
- *-ü ç .Japon üssüne hücum 

edildi, yangınlar 
çılıarıldı .. 
- *-Nevyork, 23 (A.A) - Taymis gaze-

tesi Yeni Ginede son günlerde görülen 
durgunluk japoolarm yeni t aarruz h a
zırlıklarına delildir. Port Morezbiyi bu
r~da bir müdafaa kilidi mahiyetindedir. 

J APON üSLER.tNE HÜCUMLAR 

Melburn, 23 (A.A ) - Cenup P asifik 
müttefik kuvvetler karargahının teb
liği: 

Kokodada avcılarımıı iki defa hava 
hücumunda bulunarak hava meydanını 
bombalamışlardır. 

Yunada orta bliyüldükte bomba tay
yarelerimiz hava meydanına hücum et
miş, çok mikdarda yangın ve infilak 
bombası atmıştır. Büyük yangınlar çık
mış ve alevler 100 kilometre uzaktan 
görülmii§tür. 

Yunaya 34000 kilo bomba atılmıştır. 
4 mavuna yakılmış, bir çok insan kayı
bı verdirilmiştir. 

Dört bomba uçağı hava meydanına 
bombalar atmışsa da hava şartları yü
zUnden netice belli olmamıştır. 

Rayolda bomba uçaklarımız limanı 
ve limandaki gemileri bombalamıstır. 
Bir gemiye tam isabet olmuştur. · 

Resmt bir tebliğde bir Amerikan kru
vazörünün ATvin adaları açıklarında 
torpillendifi bildirilmiştir. 

Tokyo, 23 (A.A) _ Bir japon deniz
altısı tarafından hasara uğratılan 9000 
tonluk Amerikan kruvazörü Alvist ada
larından Narmosa adası açıklarında tor
pillenmiştir. Buralarda iki Amerikan 
denizaltısı da batırılmıştır. 

JAPONLAR MOGOL1STANA 
G!REMEDt 

Çungking, 23 (A.A) - Dünkü Çin 
tebliği: 

J apon kıtası Suinandan Mogolistan 
içerilerine girmek teşebbüsünde bulun
muş ise de kuvvetlerimiz tarafından 
püskürtülmüş ve ağır kayıplara uğratıl
mıştır. 

ÇtN - JAPON SAVAŞI 
Çungking, 23 (A.A) _ Çin tebliği: 
Balokevde japon kuvvetleri Çansin

yeng Çin mevzilerine hücum etmiştir. 
japonlar 1000 den fazla ölü ve yaralı 
vererek geriye çekilmek zorunda bıra
kılmıştır. 
Faşiyenin cenup doğusunda da japon 

kuvvetleri kayıplar vererek geriye çe
kilmiştir. 

Makineye 
Verilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

GAZETECiLERiMiZ HAFTA 
SONUNDA VAŞINGTONA 

GiDiYORLAR 
Lond ra, 2 3 (A.A) - lngilterede 

bulunan Türk gazetecileri önümüzdeki 
haftanın ilk günlerinde Vaşingtona va• 
racaklardır. Vaşi.ngtonda ilk gün beyaz 
sarayda Ruzveltin mutat basın konferan
sına ir1tirak edeceklerdir. 

~---~~~,~~-

1 NG l Ll ZL ER TANANARIVE 
GiRMiŞLER 

Londa, 23 (A.A) -Tananarive rad
yosu nun bild irdiğine göre İngiliz kıta
ları bugün mahalli saatte saat l 7 de Ta· 
nanarive girmişlerdir. ----·-·----INGlLIZ AMiRALLiK DAiRE • 

SiNiN TEBLIGt 
Londra, (A.A) - Amiralhk daire

sinin tebliği; 
Büyük miktarlarda harp malzeme!Ü 

nakleden başka bir mühim gemi kafilesi 
Rusyanın şimal Umanlarma varımışhr. 
Kafileye mensup gemilerden kayıplar 
kaydedilmiştir. Fakat düşman uçakları
nın ve denizaltılarının ağır hücumlarına 
rağmen gemilerin ekseriyeti vaTacakla
rı yerlere vasıl olmuşlardır. 

Kafile İngiliz - Amerikan ve Rus ti
caret gemilerinden mürekkep bulunu
yordu. Bu gemi kafilesine karşı yaptığı 
hücumlarda muvaffakıyetsizliğinin ge
nişliğini bild irerek düşmana yardımda 
bulunmak istenilmektedir. Fakat şu söy
lenebilir ki düşmanın bu münasebetle 
yaydığı iddiaları mutadından fazla muba
lağalı olmuştur. Bu kafileyi himaye eden 
harp gemilerinden hiç bir kayıp yoktur. ______ ,,__....._~-

VANDEL VILKI STALIN iLE 
iKi S ~AT KONUSTU 

Moskova, 23 (AA) -Vandel Vilki 
bugün Stalinle görüşmüştür. Molotofun 
da iştirak ettiği bu görüşme iki saat sür
müştür. 

---~~-- . 
FON PAPEN AMiRAL HORTI 
TARAFINDAN ôGLE YEME· 

GiNE ALIKON DU 
Budapeşte, 23 (A.A) - Macar ajansı 

bildiziyor: Kral naibi amiral Horti Ma
caristandan geçmekte olan Almanyanın 
Türkiye büyük elçisi B. Fon Papeni bu• 
gün öğle üzeri kabul etmiştir. Kabulden 
sonra B. Fon Papen naib ve refikası ta
rafından yemeğe alıkonmuştuT. 

CENUBİ ÇtNDE 
Cenubi Çinde Kantondan ilerlemek 

isteyen japonlar FQŞeonun cenup doğu
suna doğru püskürtülmüştür. 

TEL: 36·46 

BUG Ü N 
· 2 BUVUK FiLIM 

· Kızılonhı üniforması geydirilmiş Al
man para ütçi.ilerinin indirildiği haber 
'erilıyor. 

KANLI BOÔUŞl\IALAR 

Stokholm, 23 (A.A) - Roylerin hu
susi muhabiri bildiriyor: 

~ 11 1 1•.ııı1 1 1 111 llllll1 1 1 1 11111111111 11111111111 11 1il 11 1 11 ıı ı.: 

~ JNGJL'l'EREDE § 
§ 23 milyon Jıifi § 

Fon Papenin ı1e olursa olsun Türki
yenin sulhu muhafaza edeceği hakkın
daki beyanatı çok mühimdir .. • 

--~o,_,,_ __ 

İZl\DRDE İLK DEFA 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

ı ·· D E L İ G E N Ç L i K •• 
OYNIY ANLAR : JOEL MC CREA - ANDREA LEEDS 

Ru lnr her kapı arasında, her enkaz 
ma ında düşınan:a şiddetle ooğusmakta 
ve ek criyetlc bu hoğu~maların sonun
da Almanlar bir hançer darbesi veya 
<>lınlacına sıkılan b'r kursun]n cldi.irül
mektedir. 

Süvenska Degabladet gazetesinin 
verdiği bir habere göre doğu cephesin
de ölen Alman motörlü kıtalar kuman
danı Fon Kleistin bu akıbeti Berlinde 
gızlenmiştir. Buna rağmen diğer bazı 
haberlerle Berlın bu haberi <le teyit et
miş olmaktadır. 

~ seferiler ed ildi.. ~ 
•• Lo~dra, 23 ( A.A) - İş nazırı Be- E 
H vin Jngilterede 14 - 65 yaş arasında § 
=:kadın ve erkek 23 milyon kişin.in se- E 
~ ferber edilmiş olduğunu söylemiştir. E 
•• 1111 11111 1 11ı1111111111 11ıı1 1 1 1 1111m11111111111111111111 r. 

Romanya 1Ja111elıil 
mua11ini Berlinde 2 •• ısrıRAP GECESİ (İngilizce Sözlü) 

OYNIYANLAR : VİVİEN LEIGH - LAURENCE OLİVER 
MATİNELER : D. GENÇLİK 2.45 - 5.35 - 8.30 .. iz . Gecesi 4.15-7.00-9.55 
CUMARTESİ VE P AZAR GÜNLERİ 1.20 DE BAŞLAR ... 

Berlin, 23 (A.A) -- Alman hariciye 
nazırı B. Ribbentrop R omanya başvekil 
muavini B. Mihail Antoneskoyu kabul 1 

etınişth-. '-••m•••••••••••••••••••••••••ı~ 


